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Este documento foi elaborado para apresentar a 

avaliação das vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas 

do Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do 

Caximba – PGRC Curitiba, especialmente com relação aos 

impactos no contexto das mudanças climáticas, procedendo 

a Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental e Socioeconômica 

da situação atual da Vila 29 de Outubro e da situação 

proposta após a implantação do PGRC Curitiba, embasada no 

Estudo de Vulnerabilidade do Município, com o objetivo de 

oferecer uma escala sobre a qual podem ser identificados os 

riscos climáticos mais significativos, e uma escala sobre a 

qual podem ser identificadas as principais vulnerabilidades 

para os três sistemas avaliados: construído, ambiental e 

social, bem como fundamentar as ações propostas durante o 

processo de contratação operação de crédito internacional 

por meio da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). 
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APRESENTAÇÃO 

 

O processo de urbanização produz alterações no meio ambiente resultando em 

impactos nos meios físico e biótico, decorrentes, por exemplo, da remoção da cobertura 

vegetal e da ocupação inadequada, comprometendo a habitabilidade pela sua 

proximidade aos recursos naturais e as faixas de drenagem dos rios. Existem também os 

impactos relacionados ao meio socioeconômico, tais como, a baixa qualidade de vida das 

populações, reduzidas condições de obtenção de trabalho e renda, que levam a uma 

maior exposição aos riscos e vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas. 

Os efeitos da urbanização têm se demonstrado na qualidade das águas para 

abastecimento urbano, na qualidade do ar, na ocorrência de enchentes, inundações e 

deslizamentos, e consequentemente nos altos custos relacionados às perdas físicas, 

econômicas, e principalmente sociais. 

As mudanças climáticas tendem a acentuar esses problemas. A maior frequência 

e intensidade de eventos climáticos extremos (tempestades, inundações, ondas de calor 

e seca) interferem sobre os ciclos hidrológicos e afetam, por exemplo, as condições dos 

mananciais de abastecimento de água, a intensidade das cheias e os escoamentos 

superficiais em períodos de estiagem (SNC LAVALIN, 2013). 

A intensificação dos eventos climáticos se apresenta, portanto, como um novo 

desafio à gestão urbana, sendo necessária a identificação, o desenvolvimento e a 

implementação de respostas efetivas para as cidades aprimorarem sua capacidade 

mitigação e de adaptação, e reduzirem os riscos e as vulnerabilidades ambientais e 

socioeconômicas. Para tanto, são necessários investimentos públicos e privados, 

financeiros e não-financeiros, bem como a implementação de ações institucionais e 

comportamentais, de correção e prevenção. Uma dessas ações está relacionada à 

utilização do planejamento urbano como estratégia e instrumento para diminuir os 

impactos ambientais, econômicos e sociais dos efeitos das mudanças climáticas. 

Curitiba vem aprimorando seu planejamento urbano e fortalecendo sua política 

ambiental a partir da década de 1970. A Cidade consolidou conceitos, como os de 

preservação e de conservação ambiental, aliados ao desenvolvimento urbano 

sustentável, abordando o seu processo de planejamento urbano de forma integrada, 

considerando o uso do solo, o sistema viário, o transporte público, e os componentes 

ambientais, sociais e econômicos. Essa abordagem apresenta-se atualmente, como um 
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contexto diferenciado da Cidade em relação às respostas locais aos efeitos das 

mudanças climáticas. 

A partir da década de 1980, quando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SMMA) foi criada, permeou-se o fundamento da promoção do desenvolvimento 

sustentável em suas ações e propostas. Buscou-se conciliar o desenvolvimento da 

Cidade com a conservação do meio ambiente, promovendo a participação social em 

Conselhos e em Programas de Educação Ambiental, entendendo a transversalidade, 

como diferencial na garantia de promoção das questões ambientais. 

Ao se refletir sobre o futuro da Cidade, o gerenciamento do sistema urbano-

socioeconômico-ambiental passou a ser visto como um procedimento essencial para 

assegurar que as próximas gerações tivessem condições adequadas de vida à longo 

prazo. Neste sentido, deveriam estar consolidadas medidas de controle, fiscalização e 

proteção ao meio ambiente, ao lado de ações que contemplassem saneamento básico, 

reciclagem e reuso de resíduos sólidos, correto tratamento de efluentes, diminuição de 

Gases do Efeito Estufa (GEE), gestão eficiente de recursos, e o próprio desenvolvimento 

urbano, entre outros. Tem-se assim, um desafio no processo de construção cidadã de 

futuro para Curitiba: alcançar a plenitude das relações humanas, considerando a 

diversidade de sujeitos e processos identitários na cidade (COMUNITAS et al, CURITIBA 

2035, 2017, p. 100, 118-119). 

Curitiba vem buscando tornar-se uma cidade cada vez mais resiliente dotando-se 

de uma maior aptidão para manter e recuperar a capacidade dos sistemas social, 

econômico e ambiental, mantendo e aprimorando sua capacidade de adaptação, 

aprendizado e transformação. Ao adaptar-se com iniciativas e medidas para redução da 

vulnerabilidade humana, das infraestruturas e dos sistemas naturais, frente aos efeitos 

atuais e esperados das mudanças do clima, busca o desenvolvimento sustentável, a 

conservação das áreas naturais que têm maior potencial de adaptação, resistindo melhor 

aos impactos de eventos climáticos extremos. 

As ações municipais voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas 

têm aumentado em importância e relevância em face da maior frequência e intensidade 

dos eventos climáticos extremos e da sua consequente relevância não apenas no 

contexto mundial, como também nacional, regional e local, especialmente com relação 

aos efeitos resultantes desses eventos no ambiente urbano da Cidade. 

Assim, as mudanças climáticas, além de serem tema transversal a todas as ações 

de planejamento urbano, têm se tornado elemento-chave para a aprovação de 

programas e projetos junto a agentes de financiamento internacionais e nacionais. Esse 
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é o caso do PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

– PGRC CURITIBA, o qual obteve aprovação junto ao Ministério da Economia, 

Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais (SAIN) por meio da Comissão de 

Financiamentos Externos (COFIEX), a ser financiado parcialmente com recursos da 

Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), por meio de operação de crédito. 

A parceria de Curitiba com o Fórum Curitiba sobre Mudanças Climáticas formulou 

uma Estratégia que utiliza como conceitos norteadores, o desenvolvimento sustentável e 

a busca da harmonia das atividades do homem com o funcionamento dos sistemas 

naturais, prevendo ações de médio e longo prazo, que fundamentaram de forma técnica 

e científica as bases para o enfrentamento desta questão. Uma dessas ações, com o 

objetivo de analisar as vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas de Curitiba se 

comparada aos efeitos das mudanças climáticas, foi realizada pela SNC-Lavalin Projetos 

Ltda., em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(IPPUC), de 2011 a 2013, a Avaliação de Vulnerabilidade Ambiental e 

Socioeconômica para o Município de Curitiba, aqui denominado Estudo de 

Vulnerabilidade do Município. A realização desse Estudo ocorreu dentro do escopo dos 

projetos promovidos pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) dentro do 

Programa Transporte Sustentável e Qualidade do Ar - Sustainable Transport and Air 

Quality (STAQ), financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio 

de doação do Banco Mundial. 

Nesse Estudo foi realizada uma caracterização ambiental e socioeconômica de 

Curitiba, considerando o contexto metropolitano da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu. 

Foram avaliados e mapeados diversos fenômenos fortemente associados às estruturas 

de transporte, tais como potencial de erosão, aumento da impermeabilização nas bacias 

e sub-bacias modeladas, evolução do escoamento superficial das águas pluviais 

decorrente dessa impermeabilização, e identificação das áreas sujeitas a inundações. O 

trabalho permitiu a identificação objetiva dos setores mais vulneráveis do Município, e a 

localização das infraestruturas e populações expostas aos riscos ambientais, permitindo 

orientar a organização de uma política de gerenciamento dos riscos desses desastres e 

desenvolver planos de adaptação às mudanças climáticas, reduzindo ou mitigando de 

forma gradual essas situações. 

Por meio desse Estudo foi possível identificar que o maior impacto ambiental para 

a região de Curitiba no cenário das mudanças climáticas, está relacionado à 

probabilidade da maior frequência e intensidade de fenômenos climáticos extremos, a 

exemplo das alterações do regime de chuvas, estando o Município mais vulnerável as 
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inundações. Foi possível identificar que a vulnerabilidade socioeconômica está na 

infraestrutura residencial, sistemas de abastecimento de água, sistemas de coleta de 

águas residuais, fornecimento de eletricidade, sistemas de abastecimento, e serviços 

municipais tais como: os serviços emergenciais, qualidade de vida, solo, fauna e flora. 

Também foram identificadas oportunidades, como a implementação de medidas de 

adaptação que acarretem em co-benefícios socioeconômicos tais como: desenvolvimento 

econômico, inovação, desenvolvimento de novas tecnologias, redução de doenças e 

pobreza, entre outros. 

Ao desenvolver uma Matriz de Análise de Riscos para a Cidade de Curitiba, o 

Estudo se propôs a orientar ações preventivas em políticas públicas direcionadas a 

minimizar esses riscos e os seus potenciais impactos em três sistemas avaliados: os 

ambientes construído, social e ambiental. Na montagem da Matriz de Riscos foi 

considerada a probabilidade da ocorrência significativa das mudanças climáticas nesses 

ambientes – se rara, pouco provável, possível, provável ou quase certa – e a 

severidade/gravidade desses impactos – se insignificante, baixa, média, alta ou extrema. 

Tendo como elemento de partida o Estudo de Vulnerabilidade realizado para o 

Município, esse documento busca identificar os riscos e as vulnerabilidades ambientais e 

socioeconômicas da área do PGRC Curitiba, bem como identificar os impactos do Projeto 

na redução desses riscos e vulnerabilidades. 

O documento está estruturado em cinco seções. Na Seção 1 CARACTERIZAÇÃO 

DE CURITIBA E REGIÃO são apresentadas a caracterização e processo de ocupação de 

Curitiba e Região Metropolitana, o processo de Planejamento Urbano em Curitiba, e a 

Ação Ambiental em Curitiba. 

Na Seção 2 CURITIBA E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS é apresentado o histórico do 

Município para o desenvolvimento da estratégia clima e outras ações estratégicas 

municipais voltadas ao clima e à resiliência. 

A Seção 3 PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – 

PGRC CURITIBA é descrito o Projeto de acordo com o apresentado na Carta-Consulta à 

COFIEX. 

Na Seção 4 AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA 

PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA – ESTUDO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO é 

apresentado um resumo dos conceitos, metodologia e resultados do Estudo de 

Vulnerabilidade do Município, elaborado pela SNC-Lavalin Projetos Ltda., em parceria 

com o IPPUC para o Município de Curitiba. 
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Na Seção 5 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA 

DA ÁREA DO PGRC CURITIBA é realizada a caracterização da área do Projeto com 

relação aos aspectos físico-territoriais e condições ambientais, e os aspectos 

socioeconômicos, bem como é realizada  a avaliação da vulnerabilidade ambiental e 

socioeconômica da situação atual da Vila 29 de Outubro e da situação após a 

implantação do PGRC Curitiba com base na Matriz de Avaliação de Riscos da Cidade de 

Curitiba. 

Na Seção CONSIDERAÇÕES FINAIS é apresentada as conclusões do documento 

em relação aos itens abordados. 
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1 CARACTERIZAÇÃO DE CURITIBA E REGIÃO 

 

1.1 PROCESSO DE OCUPAÇÃO DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 

 

Curitiba, capital do Estado do Paraná, situa-se no primeiro planalto paranaense a 

aproximadamente 935 metros de altitude em relação ao nível do oceano, ocupando uma 

superfície de 432 km2. Conta com uma população de 1.917.185 habitantes1  (IBGE; 

IPPUC, 2018), distribuídos em 75 bairros, sendo a cidade polo do conjunto de 29 

municípios que formam a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) que abrange uma área 

de 15.622,34 km2 e que conta com uma população de 3.615.027 habitantes (IBGE; 

IPPUC, 2018). A Figura 1.1 apresenta a localização de Curitiba e RMC. 

 

 
Figura 1.1 - Localização da Região Metropolitana de Curitiba 

                                                             
1 População Estimada. 
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Curitiba apresenta o 5o maior Produto Interno Bruto (PIB) entre os municípios do 

Brasil e seu padrão de vida (renda per capita) é superior ao da média paranaense e da 

média brasileira. O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é 0,823, em 2010, o 

que situa a cidade na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 

1). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice 

de 0,855, seguida de Renda, com índice de 0,850, e de Educação, com índice de 0,768 

(PNUD, IPEA e FJP). Entre nove regiões metropolitanas analisadas, de 2011 e 2014, a 

RMC apresentou a maior tendência de aumento (0,035), conforme os dados do Radar 

IDHM divulgados em novembro de 20162. 

Com relação à ocupação urbana, o processo de urbanização de Curitiba e RMC foi 

reflexo da situação socioeconômica do país, com intensa migração rural-urbana na 

década de 1970. No Paraná o maior contingente migratório foi absorvido nas regiões 

norte e sudoeste do Estado e na RMC, dando início à sua metropolização. 

Na década de 1970 a RMC foi a que apresentou os maiores índices de 

crescimento populacional entre todas as regiões metropolitanas do país, com taxas de 

crescimento de 5,38% ao ano. Nos anos 1980 o crescimento tornou-se menos intenso, 

caindo para 2,90%. O crescimento demográfico nos últimos anos tem sido maior nos 

municípios da RMC, nas áreas limítrofes a Curitiba, resultado do adensamento do polo e 

seu extravasamento sobre os municípios vizinhos. Na década de 1990 o polo apresentou 

taxa anual de 2,11% e a RMC de 3,12%, e entre 2000 e 2010 o crescimento foi de 

1,36% (IBGE) para a RMC e 0,96% para Curitiba. 

A macroestrutura urbana de Curitiba e RMC caracteriza-se por uma grande 

aglomeração central que extravasa os limites do município de Curitiba, ao lado de sedes 

municipais, com menor dinamicidade e com forte relação com a cidade polo. 

A mancha urbana formada por Curitiba e seus municípios limítrofes absorve 

94,58% (IBGE, 2007) da população da RMC e é denominada como Núcleo Urbano 

Central (NUC). A Figura 1.2 apresenta a evolução da ocupação urbana na RMC. 

                                                             
2 (www.atlasbrasil.org.br). 
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Figura 1.2 - Evolução da ocupação urbana – RMC 

 

Com relação às possibilidades de crescimento urbano de Curitiba e RMC, a 

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), por meio do Plano de 

Desenvolvimento Integrado (PDI) elaborado em 2006, indicou as áreas passíveis de 

ocupação da região com o objetivo de direcionar o crescimento metropolitano, 

considerando as restrições ao crescimento e à proteção ambiental. Como pode ser 

observado na Figura 1.3, as condicionantes ambientais (Áreas de Mananciais e Unidades 

de Conservação) estão em praticamente todo o entorno de Curitiba, somente na porção 

sul e sudoeste é que se viabiliza uma área de expansão sem proporcionar riscos a 

questão ambiental. 
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Figura 1.3 - Principais Condicionantes da RMC 

 

De acordo com o demonstrado na Figura 1.3, na área Norte, onde se situam os 

municípios de Almirante Tamandaré, Colombo, Itaperussu e Rio Branco do Sul, a 

existência do Aquífero subterrâneo KARST, fundamental para a reposição de água das 

nascentes dos rios Belém, Passaúna, Barigui, Atuba, Palmital, entre outros, é um subsolo 

frágil, e não permite a implantação de grandes obras e infraestrutura que promovessem 

a ocupação urbana e o seu adensamento. 

Na região Leste, composta pelos municípios de Piraquara, Quatro Barras, 

Campina Grande do Sul, situam-se os mananciais de abastecimento de água das 

represas dos rios Iraí, Piraquara I e II e do Rio Pequeno. Também surge como barreira 

natural a Serra do Mar, devido sua elevada declividade. 

Na porção Oeste, nos municípios de Campo Largo e Campo Magro, formam as 

barreiras com os mananciais dos rios Passaúna e Verde. 

CURITIBA 
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Com áreas planas e solos mais adequados, a política de expansão urbana e 

metropolitana seguiu ao Sul, em direção aos municípios de Araucária, Fazenda Rio 

Grande, São José dos Pinhais e Mandirituba. 

A ocupação urbana e o adensamento populacional metropolitano evidenciam, 

portanto, a importância da consolidação da ocupação nos limites da cidade de Curitiba e 

em municípios situados mais na porção Sul, limítrofes à capital, configurando-se os 

locais mais adequados à ocupação e ao desenvolvimento urbano. Segundo o PDI, tanto 

os vazios urbanos localizados em diversas áreas ainda passíveis de ocupação, como as 

áreas disponíveis para expansão urbana situadas na porção Sul do NUC, são suficientes 

para acomodar uma demanda populacional maior que 5 milhões de habitantes, seja por 

densificação do tecido urbano em áreas já ocupadas, seja por meio da ocupação dos 

vazios urbanos, ou pela expansão das cidades sobre áreas rurais (COMEC, 2006). 

Em Curitiba, o processo de ocupação de bairros não limítrofes ao Centro da 

Cidade de Curitiba provocou, na década de 1970, a ocupação de áreas consolidado a 

partir dos anos 1980 o bairro Boqueirão e uma intensa ocupação ao longo do Setor 

Estrutural Sul, onde se localizam os bairros do Portão, Novo Mundo, Capão Raso, 

Pinheirinho e Água Verde. No início dos anos 1990, o vetor de crescimento se deu na 

direção Sul da Cidade, prosseguindo o adensamento da Cidade Industrial e o Sítio 

Cercado. Até os anos 2000, o processo de ocupação se deu nos vazios urbanos ainda 

existentes na malha urbana e novamente pela ocupação de áreas periféricas, por meio 

de implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social, promovidos 

principalmente por iniciativa do Poder Público Municipal (CURITIBA, 2017). 

Entre 2000 e 2010, Curitiba foi marcada pela mudança no tipo de ocupação na 

região do Sul da cidade, compreendida pelos bairros Caximba, Campo de Santana e 

Umbará, e parcialmente os bairros Tatuquara, CIC e Ganchinho (CURITIBA, 2017). 

Especificamente com relação à ocupação urbana do Município, a evolução 

geológica de Curitiba resultou em grande parte pela morfologia aplainada local, 

determinando o formato em bacia deste território, e configurando o contraste entre os 

terrenos mais elevados da porção norte com a baixada ao sul. Evidencia-se, também, 

que os terrenos da Cidade configuravam banhados ou alagados, restando poucos locais 

livres de enchentes e alagamentos. 

A topografia é levemente ondulada com colinas arredondadas onde as rochas 

sedimentares da Bacia de Curitiba afloram. Algumas ilhas de rochas do embasamento 

são encontradas em meio as sedimentares, ocasionando morros abruptos, por serem 

mais duras e resistentes aos processos erosivos. Assim, a região norte-noroeste, como 
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nos bairros Pilarzinho ou São Brás, apresenta também uma topografia acidentada. Em 

contraste a estes aspectos estão às várzeas do Rio Iguaçu e seus afluentes, compostas 

por material inconsolidado, que define a topografia plana nestas baixadas. Curitiba 

possui altitude média de 935 metros acima do nível do mar, sendo que o ponto mais 

elevado está ao Norte do Município correspondendo à cota de 1021 metros no bairro 

Lamenha Pequena, dando-lhe uma feição topográfica relativamente acidentada, 

composta por declividades mais acentuadas, devido à proximidade com a região Serrana 

do Açungui. 

Ao Sul do Município de Curitiba encontra-se a situação de mais baixo terraço, com 

cota de aproximadamente 865 metros localizada no bairro do Caximba, na cabeceira do 

Rio Iguaçu, à jusante da área do PGRC Curitiba. A Figura 1.4 apresenta a Hipsometria do 

Município de Curitiba. 

 
Figura 1.4 – Hipsometria - Curitiba 
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A geomorfologia de Curitiba permitiu que a ocupação humana do território se 

desse de maneira relativamente ordenada, pois uma vez controlados os aspectos de 

drenagem, a Cidade sendo predominantemente plana, com substrato estável e 

resistente, e água em abundância, houve condições geográficas favoráveis para o seu 

desenvolvimento (CURITIBA, 2017). 

Com relação aos aspectos climáticos, vários fatores interferem nas características 

do Município, entre eles destacam-se a sua localização em relação ao Trópico de 

Capricórnio, a topografia do primeiro planalto, a altitude média do município de 935 

metros acima do nível do mar, como também a barreira geográfica natural da Serra do 

Mar. Os índices pluviométricos anuais em Curitiba são relativamente elevados, sendo 

frequentemente superiores a 1200 milímetros, sendo que 51% dos dias são chuvosos. 

Em média, os meses de verão (dezembro a março) apresentam a maior incidência de 

dias chuvosos (60%), enquanto no inverno (julho a setembro) o percentual de dias 

chuvosos cai para 43% (CURITIBA, 2017). 

As mudanças climáticas têm apresentado um impacto significativo sobre os ciclos 

hidrológicos, consequentemente afetando os mananciais de abastecimento de água, 

intensidade das cheias e escoamentos superficiais em períodos de estiagem. Projeções 

para o clima futuro com base em modelos climáticos são relativamente unânimes no que 

diz respeito às tendências das mudanças climáticas. As temperaturas mais elevadas 

podem levar a um acréscimo de umidade e a processos mais dinâmicos na atmosfera, de 

modo que fenômenos atmosféricos extremos podem ocorrer com maior frequência e 

intensidade. No Sul do Brasil, prognósticos de clima futuro indicam que após 2010, a 

frequência e intensidade das precipitações extremas tendem a aumentar (CURITIBA, 

2013 apud CURITIBA, 2017). 

Com relação às bacias hidrográficas, Curitiba encontra-se situada na bacia 

hidrográfica do Rio Iguaçu, localizada à margem direita e a leste da maior sub-bacia do 

Rio Paraná - a bacia do Alto Iguaçu - tendo como os mais importantes rios que formam 

as seis bacias hidrográficas do território Municipal, os rios Iguaçu, Atuba, Belém, Barigui, 

Passaúna, e o Ribeirão dos Padilhas. Todos estes rios são afluentes da margem direita do 

Rio do Iguaçu, em diferentes pontos de contribuição. A Figura 1.5 apresenta a 

hidrografia da Bacia do Alto Iguaçu, e em destaque o Município de Curitiba e suas seis 

bacias hidrográficas. 
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Figura 1.5: Hidrografia - Bacia do Alto Iguaçu e Bacias 

Hidrográficas do Município de Curitiba 
Fonte: IPPUC/SEMA, 2010 

 

A bacia hidrográfica do Alto Iguaçu é o berço das nascentes das Cataratas do 

Iguaçu e apresenta área de aproximadamente 2881 km², abrangendo cerca de 18,64% 

do território da RMC. O Rio Iguaçu nasce na RMC e segue no sentido leste-oeste 

atingindo além de Curitiba, os municípios de Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, 

Fazenda Rio Grande, Araucária, Contenda, Balsa Nova e Lapa. Esta região abriga a mais 

alta concentração de população e de atividades econômicas que comprometem a 

preservação dos recursos hídricos e naturais da bacia, afetando a biodiversidade local. 

A maior bacia hidrográfica do município é a bacia do Rio Barigui, que atende 

também a maior população, correspondendo a 32,14%, seguida pela bacia do Rio 

Belém, segunda em extensão no município, atendendo 28,32% da população. A relação 

de áreas e extensão dos rios principais das bacias hidrográficas de Curitiba é 

apresentada no Quadro 1.1. 
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Quadro 1.1 - Áreas e extensão dos rios principais das bacias hidrográficas de Curitiba 

Bacia Hidrográfica Extensão do rio 
principal (km) 

Área de drenagem 
(km²) 

Área de contribuição 
em Curitiba (km²) 

Rio Atuba 27,90 128,60 63,70 
Rio Barigui 66,00 (*45,00) 279,00 (*267,00) 140,00 (*144,00) 
Rio Belém 17,13 87,80 87,80 
Ribeirão dos Padilhas 10,20 33,80 33,80 
Rio Passaúna 56,90 182,00 37,90 

Fonte: SEMA, 2009 apud CURITIBA, 2017. 

Observação: * Fonte: SMMA. 

 

A bacia hidrográfica do Rio Barigui possui uma área de aproximadamente 267 

km2 e banha parte dos municípios de Almirante Tamandaré, Araucária e Curitiba. É a 

bacia hidrográfica mais extensa de Curitiba, atravessando o município de norte a sul, 

cobrindo 144 km², o que corresponde a 51,59% da área de drenagem total da bacia e 

representa um terço da área total do Município de Curitiba. O rio, com aproximadamente 

45 km de extensão, nasce no encontro com o Arroio Antônio Rosa, ao norte, no 

município de Almirante Tamandaré e atravessa 19 bairros de Curitiba até sua foz com o 

Rio Iguaçu, no extremo sul da cidade, no bairro Caximba. 

Nesse contexto, considerando as características de ocupação do processo de 

urbanização de Curitiba e as condicionantes físicas, bióticas e legais do NUC, conforme 

apresentado no Plano de Desenvolvimento Integrado, o modelo de planejamento urbano 

adotado em Curitiba a partir da década de 1960, integrado e intersetorial, e seu desenho 

urbano convergem com as diretrizes de ocupação apontadas pelo PDI. O planejamento 

urbano da Cidade fortalece a dinâmica de ocupação apontada como estratégia, 

evidenciando a utilização do transporte público como indutor de desenvolvimento, aliado 

à utilização de parâmetros de uso e ocupação do solo que estimulam a ocupação em 

maiores densidades e usos mistos, resultando em uma cidade mais compacta, que 

oferece à população fácil acesso a uma diversidade de usos, comércio, serviços e 

espaços públicos que favorecem a interação social. 

Essa forma de abordagem territorial, aliada à integração do desenvolvimento 

econômico, social e do meio ambiente, complementam os diferencias da cidade em 

relação ao ordenamento da sua ocupação urbana e favorece aspectos de resiliência e 

adaptação da Cidade em relação aos desafios climáticos da atualidade. 

O item 1.2 descreve o processo de planejamento urbano de Curitiba a partir da 

década de 1940 até os dias atuais. 

 

 

 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA           20 

1.2 PROCESSO DE PLANEJAMENTO URBANO EM CURITIBA 

 

O processo formal de planejamento urbano de Curitiba remonta à década de 

1940, com a elaboração do Plano Diretor de Urbanização de Curitiba, o Plano Agache. 

Esse plano caracterizava-se por um modelo de crescimento radial, no sentido centro-

periferia e foi responsável pela estruturação de grandes avenidas, favorecendo a 

circulação urbana e a setorização da cidade de acordo com funções urbanas. 

Contudo, a atual conformação da Cidade teve seu crescimento direcionado pelos 

os parâmetros urbanísticos estabelecidos a partir do Plano Diretor de 1966, Lei Municipal 

no 2.828, e no seu contínuo processo de aperfeiçoamento, que orientou o seu 

crescimento, contemplando o transporte, a circulação, o uso do solo, o meio ambiente, a 

habitação, o desenvolvimento econômico e a promoção social. Entre vários objetivos, 

este Plano teve como principal premissa mudar a tipologia de crescimento da cidade, de 

radial, para um modelo linear de expansão urbana. A Figura 1.6 apresenta as tipologias 

de crescimento radial e linear. 

 

 
Figura 1.6 – Tipologias de crescimento 

 

O Plano Diretor fundamentou o planejamento urbano da Cidade sobre o tripé “Uso 

do Solo - Transporte Coletivo - Sistema Viário”, buscando a integração das estruturas 

física e funcional, bem como integrando aspectos de desenvolvimento social, econômico, 

e a preservação ambiental, organizando a cidade e induzindo o crescimento urbano. A 

Figura 1.7 ilustra Tripé de Planejamento urbano adotado. 
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Eixos
Estruturais

Área Central

 
Figura 1.7 – Tripé de Planejamento 

 
O Plano promoveu o adensamento por meio da implantação de eixos de ocupação 

de uso misto, integrando a mobilidade, habitação e atividades econômicas, deu 

prioridade ao transporte coletivo e aos pedestres, buscou o descongestionamento da 

região central, buscou a manutenção do crescimento da cidade dentro de seus limites 

físicos, propiciou equipamento à totalidade da cidade e a multiplicação de áreas verdes 

com a criação de parques e a preservação de florestas e de mananciais. 

O modelo linear de expansão caracterizado pela implantação dos Eixos Estruturais 

visou, além da indução do adensamento habitacional, comercial e de serviços, com usos 

do solo compatíveis, investimentos em infraestrutura urbana, configurando-se como a 

marca da Cidade até os dias atuais. A Figura 1.8 apresenta a estrutura de crescimento 

linear e os eixos de ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.8 - Crescimento Linear e Eixos Estruturais 
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A Figura 1.9 apresenta o esquema da seção transversal eixos de ocupação. 

 
Figura 1.9 - Eixos de ocupação de uso misto 

 
Na sequência, a legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, que se 

constitui como um dos principais instrumentos do planejamento urbanístico municipal, 

fortaleceu e possibilitou a implantação do Plano Diretor. 

Soma-se ao Plano Diretor e à legislação urbanística, a criação do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), entidade instituída 1965 com o 

propósito planejar o desenvolvimento urbano da cidade, bem como coordenar e 

monitorar a execução do Plano Diretor, os quais conjuntamente propiciaram grandes 

transformações de ordem física, econômica e social que viriam a ocorrer na Cidade nas 

décadas de 1970 e 1980. 

Desde a década de 1960 até os dias atuais, mesmo com todas as transformações 

verificadas na dinâmica de desenvolvimento de Curitiba, o processo contínuo de 

implantação do Plano Diretor de 1966 garantiu o crescimento da Cidade em acordo com 

as diretrizes nele previstas. Além do respeito às diretrizes do Plano Diretor, houve 

criatividade para adaptar ações e instrumentos à dinâmica de crescimento da Cidade e 

da RMC e, acima de tudo, para encontrar soluções de baixo custo, apoiadas em 

tecnologia local e levando em consideração os aspectos ambientais, econômicos sociais e 

culturais. 

A dimensão ambiental sempre esteve presente no processo de planejamento, e é 

parte integrante dele, por meio da observância de critérios ambientais que tiveram por 

objetivo preservar recursos estratégicos como a água, o solo, a cobertura vegetal, e a 

qualidade do ar, protegendo e promovendo a saúde urbana e o conforto ambiental. 

Progressivamente, o município vem implementando uma política de preservação e 

conservação ambiental, objetivando tanto promover a preservação da vegetação e fauna 

distribuídos por toda a cidade e em áreas lindeiras aos rios, dos recursos hídricos 

preservando seus mananciais, quanto garantir a manutenção sistema natural de 

drenagem, enfocando principalmente o combate aos problemas das enchentes. 
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Esses aspectos, na época entendidos como diretrizes para a preservação 

ambiental no município, constituem o que na atualidade tem sido referenciado como 

ações voltadas à adaptação e construção de resiliência urbana, tão importante para o 

enfrentamento das mudanças climáticas. Nesse sentido, verifica-se que a Cidade 

desenvolveu uma estratégia de planejamento urbano e ambiental fortemente embasada 

no atual entendimento de enfrentamento às mudanças climáticas. Já a adoção de um 

modelo de crescimento urbano orientado pelo incentivo ao uso do transporte coletivo e a 

sua Rede Integrada de Transporte (RIT), aliados à parâmetros urbanísticos de 

adensamento, favorecem à mitigação aos efeitos dos GEE, fortalecendo a estratégia de 

atuação quanto às questões ambientais contemporâneas. 

Com relação aos aspectos sociais e econômicos, também considerados de grande 

importância para as questões de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, 

observa-se que as transformações resultantes da implementação do Plano Diretor de 

1966 produziram impactos importantes para a população na atualidade. Foram 

realizados investimentos públicos em creches, escolas, unidades e centros de saúde, 

projetos de assistência à infância e adolescência, programas de abastecimento 

alimentar, programas habitacionais voltados à população de baixa renda, programas de 

regularização fundiária, programas de apoio à pessoa idosa, estruturas e equipamentos 

de esporte, lazer e cultura, programas de apoio à família, e programas de geração de 

emprego e renda e empreendedorismo. Esses investimentos em equipamentos e 

programas tornaram possível a redistribuição da renda coletiva da cidade, permitindo o 

acesso da população mais carente e mais vulnerável e exposta a riscos, diminuindo a 

distância entre os mais ricos e os mais pobres, e promovendo também, a inclusão social. 

O Plano Diretor de 1966 já passou por duas revisões, uma em 2004 e outra em 

2015. A revisão de 2004 se deu principalmente em razão da necessidade de sua 

adequação ao Estatuto da Cidade, Lei Federal no 10.257/2001. Nesta adequação foram 

contempladas questões prioritárias como: o desenvolvimento sustentável; o 

reconhecimento da função social da cidade e da propriedade urbana; e a gestão 

democrática na administração da Cidade. 

Dentro do seu escopo, o Plano Diretor de 2004 também abarcou a integração das 

políticas setoriais com as questões de desenvolvimento urbano que estruturam as 

diversas áreas de atuação da gestão municipal como mobilidade e transporte, habitação, 

educação, saúde e desenvolvimento social, econômico e ambiental, denominados de 

Planos Setoriais, concluídos em 2008. 
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Ainda, por meio do Plano Diretor de 2004 foi criado o Sexto Eixo de 

Desenvolvimento de Curitiba, o Eixo da Linha Verde, caracterizado como um eixo de 

adensamento e transporte e como eixo metropolitano, evidenciando a abordagem da 

Cidade com relação à priorização do transporte e do adensamento. 

Foram incorporados os instrumentos urbanísticos do Parcelamento, Edificação ou 

Utilização Compulsórios; Direito de Preempção; Outorga Onerosa do Direito de Construir 

(anteriormente “Solo Criado”); Transferência do Direito de Construir; Operações Urbanas 

Consorciadas; Estudo de Impacto de Vizinhança; e Monitoramento e Controle do Plano 

Diretor. 

No contexto da gestão democrática da cidade, após a revisão do Plano Diretor de 

2004, com a edição da Lei Municipal no 12.579/2007, foi criado o Conselho da Cidade de 

Curitiba (CONCITIBA), órgão colegiado municipal de política urbana, que tem por 

finalidade atuar na formulação, elaboração e acompanhamento da Política Urbana 

Municipal, segundo diretrizes do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor. O CONCITIBA é 

composto por representantes de entidades da sociedade civil organizada e do poder 

público, distribuídos em 04 (quatro) segmentos: Poder Público Municipal (Executivo e 

Legislativo); Movimentos Populares; Trabalhadores, por suas entidades sindicais; 

Empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento 

urbano; Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos Profissionais; e 

Organizações Não Governamentais (ONGs). 

Em consonância com o determinado pelo Estatuto da Cidade, de que os Planos 

Diretores devem ser revistos, pelo menos, a cada 10 (dez) anos, em 2014 iniciou-se o 

processo de revisão do Plano Diretor edição de 2004. 

Essa revisão ocorreu ampliando e reforçando a continuidade do processo de 

planejamento e apresentando os princípios, objetivos e diretrizes de desenvolvimento 

integrado, harmônico e sustentável de Curitiba com a Região Metropolitana, alinhado aos 

compromissos internacionais, nacionais e estaduais que interagem com a Cidade. Assim, 

esse se constitui no instrumento básico, global e estratégico da política de 

desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes, públicos e privados para 

os próximos dez anos. Nesse ambiente do Plano Diretor pode-se observar a 

transversalidade dos aspectos ambientais no processo de conformação da política urbana 

do município, sendo inclusive, um dos principais orientadores. A Figura 1.10 apresenta o 

ambiente dos compromissos internacionais, nacionais e estaduais que interagem com o 

Sistema de Planejamento Municipal e são orientadores do desenvolvimento do Plano 

Diretor de Curitiba. 
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Figura 1.10 – Ambiente dos compromissos que interagem com o 

Sistema de Planejamento Municipal 

Dessa forma, com relação aos principais conceitos da Revisão do Plano Diretor de 

2015, observa-se a questão ambiental como um dos alicerces do planejamento urbano 

municipal. Entre os principais conceitos destacam-se: 

• Visão de Futuro: estruturação urbana orientada por estudos de ocupação, 

qualificação de áreas já ocupadas e redefinição de compartimentos urbanos, 

fundamentados nos conceitos de valorização do suporte natural como elemento 

estruturante da cidade e sua paisagem urbana, com a busca do equilíbrio entre o 

ambiente natural e o construído; integração entre o transporte coletivo, uso e 

ocupação do solo e sistema viário; aprimoramento do sistema integrado de 

transporte com a criação de eixos que, em conjunto com os existentes, propiciem 

novas conexões e alternativas de deslocamento, além de definir compartimentos 

urbanos; pluralidade de funções e atividades nos compartimentos urbanos; e 

integração metropolitana com a definição de eixos de transporte; 

• Organização do Espaço Urbano: orientada por meio do macrozoneamento, 

observado o adensamento populacional com vistas à qualificação urbana e 
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ambiental utilizando-se de instrumentos como Parcelamento, Edificação ou 

Utilização Compulsórios, o Plano de Desenvolvimento Regional, o 

Redesenvolvimento Urbano, e o Estudo de Impacto de Vizinhança; 

• Cidade Mais Compacta: estímulo a moradia mais próxima do trabalho, do 

comércio, dos serviços e do lazer, reduzindo deslocamentos indesejáveis, e 

propiciando o surgimento de novas centralidades.; Melhoria da Qualidade de 

Vida: propiciar uma cidade mais acessível do ponto de vista social, econômico e 

ambiental; 

• Preparação da Cidade para as Mudanças Climáticas: melhoria da drenagem do 

solo, atenuação dos problemas ocasionados por chuvas intensas, conforto 

ambiental e plano de mitigação e adaptação a mudanças do clima; 

• Preparação da Cidade para as Novas Tecnologias: sensoriamento eletrônico da 

cidade, carro autônomo, drones (VANTS), mobilidade por aplicativos e realidade 

aumentada, entre outros; 

• Desenvolvimento Econômico: estímulo à economia de baixo carbono, economia 

do conhecimento, economia criativa, economia verde e incentivo à geração de 

produtos e serviços de alto valor agregado. Promover o desenho da cidade de 

forma a favorecer o desenvolvimento econômico; 

• Cidade Mais Humana e Participativa: humanização; direito dos cidadãos à 

paisagem e a identidade da cidade; estímulo e favorecimento do conceito de 

vizinhança; gestão democrática, entre outros; 

• Multimodalidade: incentivo à multimodalidade do transporte, além de prever a 

implantação de cinco novos eixos de transporte coletivo no sentido Leste-Oeste, 

conformando uma malha e ampliando as conexões; a política de mobilidade 

urbana prevê a integração dos vários modais de transporte, o incentivo aos 

deslocamentos à pé, e à ciclomobilidade; 

• Segurança Cidadã: por meio de construção interinstitucional, governamental e 

social de uma cultura de prevenção à violência como pressuposto para a 

segurança pública em âmbito municipal, bem como integração com organismos 

estaduais e federais para o enfrentamento da criminalidade; e 

• Metropolização: articulação de estratégias de desenvolvimento da cidade no 

contexto regional, promovendo, no âmbito da competência municipal, a 

governança interfederativa entre os Municípios da Região Metropolitana de 

Curitiba e autorizando operações urbanas consorciadas. 
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A Figura 1.11 apresenta a evolução dos Eixos de Crescimento no processo de 

atualização do Plano Diretor, e a Figura 1.12 apresenta a Estruturação Urbana, Visão 

Futura do Plano Diretor de 2015. 

 
Figura 1.11 – Evolução dos Eixos de Crescimento no processo de 

atualização do Plano Diretor 
 

 
Figura 1.12 – Estruturação Urbana – Visão Futura do Plano Diretor de 2015 

 

Importante destacar que a revisão do Plano Diretor de 2015 consolida também o 

Sistema de Planejamento Municipal, como um processo dinâmico, integrado e contínuo, 

que articula as políticas públicas com os diversos interesses da sociedade e promove 

instrumentos para a gestão e o monitoramento do desenvolvimento urbano, de forma a 

promover a revisão e adequação do Plano Diretor e da legislação urbanística; a 

atualização das informações de interesse do Município; a articulação entre os sistemas 
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de informação necessários à gestão territorial; a publicização das informações geradas 

pelo município; a coordenação do planejamento urbano; o ordenamento das funções 

sociais da propriedade, e a gestão democrática da cidade. A Figura 1.13 ilustra a 

estruturação do Sistema de Planejamento Municipal. 

 
Figura 1.13 – Estruturação do Sistema de Planejamento Municipal 

 

O Sistema de Planejamento Municipal se efetiva por meio dos instrumentos 

previstos no Plano Diretor que podem ser ordenados segundo três categorias distintas: 

instrumentos de políticas públicas setoriais; instrumentos de aplicação territorial; e os 

instrumentos urbanísticos. Entre os primeiros, destacam-se os Planos Setoriais, de 

implementação obrigatória, e os Planos Estratégicos. Entre os instrumentos de aplicação 

territorial, de orientação ao ordenamento urbano, têm-se os Planos das Administrações 

Regionais, os Planos de Desenvolvimento de Bairros e os Planos de Vizinhança. Já entre 

os instrumentos urbanísticos têm-se a legislação de Zoneamento, Uso e ocupação do 

Solo e demais instrumentos como a Outorga do Direito de Construir (OODC), a 

Transferência do Direito de Construir (TDC), a Operação Urbana Consorciada (OUC), o 

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsório (PEUC) e o Imposto Predial e 

Territorial Urbano Progressivo no Tempo, e um novo instrumento, denominado de 

Redesenvolvimento Urbano, derivado do Land Reajustment. A Figura 1.14 apresenta a 

estrutura e os instrumentos do Sistema de Planejamento Municipal. 

 

 

 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA           29 

 
Figura 1.14 – Estrutura e Instrumentos do Sistema de Planejamento Municipal 

 

Os Planos Setoriais de Políticas Públicas Municipais, previstos no Plano Diretor, de 

implementação obrigatória, são entendidos como atos administrativos que trazem os 

projetos e ações a serem implementados pelo Município. São Planos Setoriais: o Plano 

Setorial de Mobilidade e Transporte Integrado; o Plano Setorial de Habitação e 

Regularização Fundiária; o Plano Setorial de Desenvolvimento Econômico; o Plano 

Setorial de Desenvolvimento Social; o Plano Setorial de Defesa Social e de Defesa Civil; 

o Plano Setorial de Saneamento Básico; e o Plano Setorial de Desenvolvimento 

Ambiental e de Conservação da Biodiversidade. Sendo que os três últimos reforçam, 

fortalecem e interagem fortemente com a política ambiental municipal, definindo ações 

para a sua efetiva implementação. 

Atualmente os Planos Setoriais encontram-se em processo de revisão. Destaca-se 

que com relação ao Plano Setorial de Saneamento Básico, o mesmo é composto por 

quatro plano: Plano Municipal de Esgotamento Sanitário, Plano Municipal de 

Abastecimento de Água, Plano Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e pelo Plano Diretor 

de Drenagem. De acordo com o apresentado na Seção 4, o Avaliação de Vulnerabilidade 

Ambiental e Socieconômica de Curitiba identificou a vulnerabilidade à inundações como o 

risco mais alto do município às mudanças climáticas. Curitiba tem realizado diversas 

ações e políticas relacionadas à macrodrenagem no Município. Dessa forma, o ANEXO I 

apresenta o histórico das ações relacionadas ao tema no Município, bem como aspectos 

conceituais do Plano Diretor de Drenagem, questões relacionadas à microdrenagem e 

bacias de mecanismos de contenção de cheias, detalha ações relacionadas à 
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macrodrenagem na Bacia Hidrográfica do Rio Barigui, fazendo um diagnóstico da Bacia, 

e as medidas de controle estruturais na Bacia. 

Os Planos Estratégicos contemplam ações e projetos específicos, com temas 

determinados dentro de uma área de atuação, mas que abrangem a totalidade do 

território, sendo previstos nos Planos Setoriais, no Plano Diretor ou nas legislações 

federal, estadual ou municipal. São Planos Estratégicos: o Plano Cicloviário; o Plano de 

Paisagem Urbana; o Plano de Zoneamento Subterrâneo; o Plano de Pedestrianização e 

Calçadas; o Plano Estratégico de Arborização Urbana; o Plano de Cultura; o Plano de 

Turismo; o Plano de Esporte e Lazer; o Plano de Gestão Integrada e Recuperação de 

Recursos Hídricos; o Plano de Mitigação e Adaptação as Mudanças do Clima. Vários 

desses Planos estão sendo elaborados pelo IPPUC e demais Secretarias municipais, e 

outros em processo de revisão. Esse é o caso do Plano de Mitigação e Adaptação às 

Mudanças Climáticas, que se encontra em elaboração de forma intersetorial, englobando 

a participação de diversas Secretarias e órgãos, e com o apoio da Rede de Cidades C40, 

por adesão do município à Meta Deadline 2020. O Plano deve ser finalizado em 2020. 

Os Planos das Administrações Regionais são planos de ação desenvolvidos para 

cada uma das Administrações Regionais da cidade. As premissas para sua elaboração 

levam em consideração suas necessidades e peculiaridades, considerando os princípios e 

diretrizes previstos no Plano Diretor, nos Planos Setoriais e demais planos, estes Planos, 

assim como os Setoriais, estão em processo de revisão. 

A revisão do Plano Diretor de 2015 previu também a elaboração de Planos de 

Desenvolvimento de Bairros, Planos de Vizinhança e os Planos de Desenvolvimento 

Regional, os quais deverão ser elaborados conforme a discricionariedade do Poder 

Público Municipal e o interesse da população envolvida, e se constituem em processos 

participativos e locais de priorização de ações físico-territoriais e socioeconômicas 

orientados pelos princípios, objetivos e diretrizes previstos neste Plano Diretor e em 

demais Planos, Programas e Projetos. 

O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, 

instrumentos que norteiam a programação de gastos municipal, deverão 

necessariamente observar o processo de planejamento urbano municipal para consolidar 

os princípios, objetivos, diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor e nos 

demais Planos integrantes do Sistema de Planejamento Municipal. 

Após a revisão do Plano Diretor de 2015, da mesma forma que os Planos 

Setoriais, a legislação urbanística, a começar pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação 

do Solo, bem como a legislação referente aos instrumentos de política urbana de 
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Outorga Onerosa e Transferência do Direito de Construir, passaram por processos de 

revisão entre 2016 e 2018, tendo sido encaminhados seus Projetos de Lei à Câmara 

Municipal de Curitiba, no segundo semestre de 2018. 

Conforme observado por meio da evolução do processo de planejamento urbanos 

da cidade, denota-se que o Município conta com uma estrutura de planejamento 

robusta, envolvendo diversas áreas que interagem com o objetivo de promover as 

melhores condições de desenvolvimento urbano, considerando não apenas as condições 

locais, como também a dinâmica metropolitana. Essas diversas áreas tiveram uma 

importante participação na caminhada da cidade para a busca da sustentabilidade e da 

sua melhor preparação para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas. 

Nesse sentido, não apenas os aspectos ambientais, como os aspectos econômicos e 

sociais exerceram, e ainda exercem importantes influências. 

Com relação ao enfrentamento das questões habitacionais, especialmente às 

habitações de interesse social, considerando as ações voltadas à população de baixa 

renda, o ANEXO II descreve o processo de evolução das políticas habitacionais adotadas 

no Município. 

Com relação ao enfrentamento das questões ambientais, o item 1.3 A AÇÃO 

AMBIENTAL EM CURITIBA descreve de maneira mais detalhada, a interação entre as 

ações de planejamento urbano e a gestão ambiental do Município. 

 

 

1.3 AÇÃO AMBIENTAL EM CURITIBA 

 

Conforme apresentado no item 1.2, Curitiba tem, historicamente, privilegiado 

ações de planejamento urbano incorporando a dimensão ambiental, principalmente com 

foco na preservação dos ativos ambientais da cidade. 

A partir dos anos 1950, o crescimento urbano de Curitiba e sua expansão 

horizontal resultaram em conflitos entre a Cidade e sua estrutura hídrica. De 1950 a 

1960, a população passou de 180 para 360 mil habitantes. Na época, a invasão do leito 

maior de muitos rios, ocupando várzeas, fundos de vale e áreas de mananciais, tornou 

inevitável a ocorrência de enchentes e alagamentos a cada período de chuva mais forte, 

especialmente no verão. Datam dessa época as grandes enchentes que inundaram boa 

parte da Cidade e passaram a fazer vítimas. 

Até início da década de 1970, muitas obras de engenharia convencional 

consumiram altos investimentos na tentativa de acomodar no mesmo espaço físico o 
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volume variável dos rios e o volume fixo das ruas e construções que invadiam seu leito 

maior. Longos trechos de rios foram canalizados, a céu aberto ou em galerias 

subterrâneas, mas essas ações apenas transferiam as enchentes para outros locais. A 

dragagem de rios também se mostrou insuficiente, ganhando no máximo 40 centímetros 

de profundidade, afetando em pouco a extensão das enchentes (CURITIBA, 1992). 

Nos anos de 1965 e 1966, durante a elaboração do Plano Diretor de Curitiba, 

surgiu a ideia de se criar o Parque Iguaçu, que com 8 milhões de metros quadrados, na 

época, se configurava como o maior parque urbano no Brasil (CURITIBA, 1992). A 

criação desse parque, como a de outros, nada mais era do que a preservação das faixas 

de terra sujeitas à inundação, dando ao rio o que é do rio, ou seja, o direito de espraiar-

se na época de cheias, pelo seu leito maior. 

Foi nessa mesma época que se começou a discutir a criação de outros parques e 

de lagos destinados a regular a vazão dos afluentes curitibanos do Rio Iguaçu. Projeto 

ambicioso para os recursos que a cidade dispunha na época. Foi preciso disfarçar a 

verdadeira extensão do projeto, para possibilitar a obtenção de recursos suplementares 

do Governo Federal (CURITIBA, 1992). Havia recursos disponíveis para obras em 

concreto armado, mas não para parques, nem para árvores e lagos. A PMC apresentou 

ao Governo Federal projetos que aparentemente repetiam o modelo das obras 

convencionais contra as enchentes, e solicitou recursos financeiros para um programa de 

drenagem de rios que atravessavam a cidade. Os recursos foram concedidos e aplicados 

exclusivamente em obras contra enchentes, apenas não eram obras convencionais 

(CURITIBA, 1992). Foram construídas pequenas barragens, que formaram lagos capazes 

de regular a vazão dos rios, e foram realizadas desapropriações ao longo de seus cursos, 

as áreas inundadas definitivamente pelos lagos, evitando que continuassem a ser 

periodicamente inundadas pelas enchentes (CURITIBA, 1992). 

A política de implantação de parques a partir da década de 1970 passou a 

proteger os rios, a preservar os fundos de vale, e multiplicaram por cem as áreas verdes 

da cidade, passando de 1972 a 1992 de 0,5 a 50 m2 de área verde por habitante. 

(CURITIBA, 1992). Atualmente Curitiba apresenta 58,50 m2 de área verde por habitante. 

Em 1971, um ano antes da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Humano e o Meio-Ambiente - a Conferência de Estocolmo, reconhecida como um marco 

histórico - a Cidade deu início a um programa de implantação de parques e arborização 

de ruas e outros locais públicos, antecipando-se à tomada de consciência em escala 

planetária introduzida pela Conferência (CURITIBA, 1992). Foram pioneiros os parques 

Barreirinha, Barigui e São Lourenço, todos inaugurados em 1972, e depois deles vieram 
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o Parque Náutico (1978), o Zoológico (1982). o Parque dos Peladeiros (1981)3  e o 

Bacacheri (1988). Atualmente a Cidade conta com 27 parques em 7.943.595m2, 16 

bosques (794.783m2), 1 Jardim Botânico Municipal (278.000m2), 8 Bosques de 

Conservação da Biodiversidade Urbana (199.483m2), 27 Reservas do Patrimônio 

Particular Natural Municipal (361.551m2) e 1037 espaços distribuídos entre praças, 

jardinetes, eixos de animação, cargos, jardins ambientais, núcleos ambientais 

(3.715.259m2), que totaliza 13.292.671 m2 distribuídos por todas as bacias hidrográficas 

do município. 

A legislação municipal procurou ir além da mera ordenação física do território, 

estabelecendo normas de conduta para a manutenção de um ambiente urbano sadio, 

definindo arruamentos, alinhamentos prediais, técnicas de construção, arborização, 

normas de higiene e saneamento e de preservação ambiental. Até o final dos anos 1970, 

a União e Estados eram formalmente responsáveis pelo controle do meio ambiente. 

Curitiba inovou com a edição de dois instrumentos legais municipais, a Lei de 

Zoneamento Uso e Ocupação do Solo (1975) e o Decreto Municipal de Preservação de 

Fundos de vale (1976) (CURITIBA, 2002). Ambos são considerados instrumentos 

pioneiros de intervenção e controle do solo no Brasil. 

Ao mesmo tempo, novas leis relativas ao uso do solo e novos regulamentos para 

a aprovação de loteamentos proibiram e, de fato, na prática, impediram a construção de 

ruas e prédios na faixa inundável. Com base na legislação que protege as áreas de 

mananciais, os imóveis ficaram sujeitos às medidas de proteção ambiental. Contudo, a 

legislação de Curitiba passou a oferecer incentivos fiscais (redução e até isenção total de 

IPTU) aos proprietários que se disponham a preservar a cobertura florestal em seus 

imóveis (CURITIBA, 1992). 

A criação de instâncias formais responsáveis pela gestão do Meio Ambiente, 

associadas à implementação de legislações específicas, preventivas e inovadoras foram 

essenciais para enfrentar problemas relacionados as condições ambientais urbanas. 

Ainda na década de 1970 foi criado o Departamento de Parques e Praças, que atuava 

inicialmente na implantação de parques lineares, com o propósito de proteção do 

sistema de drenagem natural e preservação de matas ciliares. O Departamento também 

era responsável pela arborização urbana. (CURITIBA, 2002). 

Com relação aos resíduos, a partir de 1964, foi criada uma nova área para 

destinação dos resíduos sólidos, situada no atual bairro de Lamenha Pequena, entre os 

                                                             
3 O Parque Iguaçu é composto pelo Parque Náutico, Zoológico e Parque dos Peladeiros. 
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municípios de Curitiba e Almirante Tamandaré, área esta que foi futuramente 

considerada um aterro controlado (CURITIBA, 2017). 

A criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) em 1986 ocorreu um 

ano antes da apresentação do Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum), elaborado 

pela ONU, no qual pela primeira vez destacou-se a importância do desenvolvimento 

sustentável. A criação da SMMA modificou a estrutura administrativa municipal e deu às 

questões de meio ambiente, distinção e autonomia de programa governamental. Com a 

Política Ambiental Municipal expressa na Lei Municipal no 7.833/91 a SMMA reafirmou a 

relação entre planejamento urbano e meio ambiente, visando a produção de um 

ambiente ecologicamente equilibrado. Neste contexto passou a ter autoridade para 

planejar, executar e fiscalizar a política ambiental do município, atuando em diferentes 

áreas: proteção de áreas verdes urbanas, controle de planejamento ambiental, gestão 

de resíduos sólidos urbanos, educação ambiental, pesquisa e conservação de flora e 

fauna, e serviço funerário e cemitérios. 

Com relação à Educação Ambiental, as primeiras iniciativas são da década de 

1970 e foram realizadas pelo Museu de História Natural do Capão da Imbuia, com a 

implantação de visitas orientadas às escolas da rede pública. No final da década de 

1980, foi iniciada uma série de soluções para a problemática dos resíduos sólidos em 

Curitiba, destacando-se o programa de Coleta Seletiva e a Valorização do Lixo 

Doméstico. Este programa teve um forte engajamento da população demonstrando a 

viabilidade da separação do lixo orgânico do reciclável nas residências, e as vantagens 

econômicas e ecológicas da separação, reutilização e reciclagem dos resíduos. 

Em novembro de 1989 foi implantado o Aterro Sanitário de Curitiba – Aterro da 

Caximba. Nesta mesma época foram desenvolvidos e implementados vários programas 

direcionados à questão de resíduos sólidos: Lixo que não é Lixo (1989), Compra do Lixo 

(1989), o Programa Integração Infância e Adolescência Ambiental – PIA Ambiental 

(1990) e Câmbio Verde (1992). Estes programas, além de incorporarem novos conceitos 

e as preocupações ambientais emergentes na época, abriram espaço para a participação 

do público adulto em seu desenvolvimento. 

Em 1991, a Educação Ambiental passa a ser promovida na Rede Municipal de 

Ensino, em todas as áreas do conhecimento e no decorrer de todo processo educativo. 

No ano de 1997, foi implantado na rede escolar municipal o Projeto Olho d’Água, com o 

objetivo sensibilizar e despertar a comunidade escolar a se envolver com a situação dos 

rios municipais, além de monitorar, com uso de metodologia simplificada, a qualidade da 
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água nos rios urbanos: monitores comunitários e professores atuando na informação de 

escolares e jovens. 

Desde então, outras iniciativas em Educação Ambiental enfocando diferentes 

temáticas foram desenvolvidas, promovendo a participação da sociedade na gestão 

ambiental urbana, entre elas: o Programa de Educação Ambiental do Zoológico (1991); 

o Programa de Educação Ambiental do Jardim Botânico Municipal (1992); o Programa 

Olho d’Água (1997); a Coleta de Lixo Tóxico Domiciliar (1998); o Projeto Adote uma 

Árvore (2006); o Programa Biocidade (2007); o Programa Viva Barigui (2007); o 

Programa Ecocidadão (2007); o Projeto Bosque Escola (2008); o Projeto Preservando 

Nascentes (1999); o Projeto Renascentes (2013); a Maratona Infantil e Juvenil da 

Sustentabilidade (2013); e a Estação da Sustentabilidade (2014). 

Atualmente, as ações em Educação Ambiental integram um contexto mais amplo, 

o da Educação para a Sustentabilidade, e são organizadas de acordo com a área de 

atuação por meio dos seguintes eixos dos trabalhos: resíduos sólidos; recursos hídricos; 

áreas verdes; e proteção animal. Assim a Educação Ambiental e Mobilização Social em 

Saneamento, por meio de ações articuladas, busca incentivar a participação da 

sociedade pela compreensão sistêmica das questões de saneamento básico (CURITIBA, 

2017). 

Por sua vez, a legislação urbanística, por meio de incentivos construtivos, nos 

moldes do antigo “Solo Criado”, atual Outorga Onerosa do Direito de Construir, 

estabeleceu que fosse possível a utilização de no máximo 30% dos lotes com cobertura 

florestal para construção de edificações, e por sua vez flexibilizou outros parâmetros, 

como a possibilidade de aumento no número de pavimentos para acomodar o potencial 

construtivo do imóvel, protegendo assim as áreas verdes. A Figura 1.15 ilustra a 

flexibilização de parâmetros nas áreas verdes, para utilização do potencial no próprio 

lote. 
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Figura 1.15 – Flexibilização de parâmetros para utilização 

do potencial no próprio lote 
 

As faixas de drenagem dos cursos d’água e de proteção de fundos de vale foram 

designadas como non aedificandi, e cada lote passou a ter que respeitar uma taxa de 

ocupação máxima, e recuos frontais para ajardinamento, melhorando a permeabilidade. 

Com relação às calçadas, a legislação favorece a implantação de passeios com áreas 

permeáveis. 

A legislação urbanística também estabeleceu parâmetros para o afastamento das 

edificações das divisas. A partir do ano 2000, os afastamentos passaram a ser 

proporcionais à altura da edificação, a partir de um estudo realizado em parceria com a 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) para garantir pelo menos uma hora de sol por 

dia nas fachadas das edificações, respeitando-se um mínimo estabelecido pelo quociente 

da altura da edificação pelo índice seis, resultante do estudo elaborado pela UFPR. Essa 

regulamentação favoreceu além da insolação, os aspectos de ventilação e iluminação, 

melhorando a qualidade ambiental principalmente nas áreas mais adensadas, 

contribuindo para a redução de ilhas de calor e cones de vento nas áreas mais 

urbanizadas e em toda a Cidade. A Figura 116 ilustra o afastamento das divisas, 

considerando a altura da edificação dividido por seis. 
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Figura 116 – Afastamento das divisas, considerando 

a altura da edificação dividido por 6. 
 

A parir do ano 2000, a legislação urbanística também passou a exigir uma taxa 

de permeabilidade do lote de 25% e a implantação de mecanismos de contenção de 

cheias, como bacias ou reservatórios de detenção com o objetivo de reter e acumular 

parte das águas pluviais, provenientes de chuvas intensas. 

Outro mecanismo, o de Transferência do Direito de Construir, por meio da 

transferência de potencial construtivo viabilizou a implantação de parques como o 

Tingui, o Tanguá e o Bosque da Fazendinha. No caso da área do Parque Tanguá, a área 

estava destinada a ser um depósito de lixo industrial. Inovando, a PMC trocou a área que 

pertencia a empresários privados, por potencial construtivo. Os empresários doaram o 

fundo de vale à Prefeitura e receberam, por Lei, o direito de construir condomínios 

privados no restante da gleba, com restrições de fracionamento de área. As Figuras 

1.17, 1.18 e 1.19 apresentam os Parques Tanguá, Tingui e o Bosque da Fazendinha, 

respectivamente. 

         
Figuras 1.17, 1.18 e 1.19 - Parque Tanguá, Parque Tingui e Bosque da Fazendinha 

 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA           38 

A Política de Proteção, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente em Curitiba 

foi materializada por meio da publicação do Código Florestal do Município, Lei Municipal 

no 7.833/1991, mantendo e atualizando os conceitos já estabelecidos em 1974, 

incrementando a conservação de maciços florestais nativos. Teve como princípios 

fundamentais, entre outros: a multidisciplinaridade no trato das questões ambientais, a 

participação da comunidade, a integração dos três níveis de governo, a proteção, 

racionalização e planejamento do uso dos recursos naturais, o controle da poluição e 

reparação dos danos por ela causados e a educação ambiental (CURITIBA, 2002). 

A revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no ano 2000 trouxe 

também evoluções com relação à política ambiental. Foi criado o Anel de Conservação 

Sanitário-Ambiental, inovando ao incentivar proprietários de imóveis atingidos pelos rios 

ou córregos a conservar ou recuperar as margens e matas ciliares por meio de 

incentivos fiscais. O Anel circunda as regiões limítrofes ao município abrangendo as 

principais bacias hidrográficas e as áreas de proteção ambiental (CURITIBA, 2002). 

Outro instrumento pioneiro foi a Lei do Sistema de Unidades de Conservação Municipal – 

Lei Municipal no 9.804/2000, que estabeleceu objetivos, categorias e estratégias para o 

incremento das áreas públicas de conservação (CURITIBA, 2002). 

Atuando em diferentes áreas, as ações da administração municipal colocaram as 

políticas ambientais como princípio, que têm base na legislação ambiental e na legislação 

urbanística de desenvolvimento urbano, apoiadas na cidadania, na gestão compartilhada 

e em regimes de parceria, utilizados como um poderosos instrumentos para sua 

consolidação, na busca da conservação da natureza no meio urbano e na construção da 

adaptação e da resiliência da Cidade. 

Com o crescimento urbano tornou-se cada vez mais importante a universalização 

do saneamento básico pelos benefícios para propiciar o desenvolvimento social e 

econômico para a população. Com a articulação de Curitiba com os municípios da RMC, 

buscando a integração com as políticas de saneamento, em 2001 foi criado o Consórcio 

Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (CONRESOL), para gestão 

dos resíduos sólidos. A área de abrangência do CONRESOL corresponde à área territorial 

dos municípios que o integram, atualmente 23 (vinte e três) municípios, totalizando 

10.389,52 km², abrangendo uma população de 3.075.954 habitantes (IBGE 2010). Os 

municípios que o integram são: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, 

Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo 

Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Piên, 
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Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e 

Tunas do Paraná (CURITIBA, 2017). 

Os serviços de limpeza pública são ofertados aos domicílios e aos pequenos 

comércios que se limitam a dispor até 600 litros por semana por edificação para a coleta 

e transporte de resíduos úmidos (lixo comum) e resíduos secos (lixo reciclável), assim 

como pequenas quantidades de resíduos da construção civil limitados até 2,5 metros 

cúbicos a cada 2 meses. Acima destes valores, é considerado ser um grande gerador e a 

responsabilidade pela coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos são do 

gerador. 

Em Curitiba, os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares 

úmidos (lixo comum) atendem 100% da área do Município, e são praticados na forma de 

coleta convencional porta a porta. Quanto aos resíduos secos (lixo reciclável), ocorre 

porta a porta por meio do Programa Lixo que não é Lixo, em pontos de troca do 

Programa Câmbio Verde, e ainda com o apoio à coleta informal realizada pelos catadores 

de materiais recicláveis. 

A coleta convencional porta a porta é planejada considerando: o tipo de 

equipamento utilizado; frequência de coleta; distância do local de destinação final; 

tempo de descarga; estimativa de volume de resíduos a serem coletados; trânsito; 

legislação de tráfego rodoviário; topografia; carga horária das equipes de coleta; 

otimização da frota; entre outros fatores. A coleta está distribuída em setores com coleta 

diária, e outros com coleta três vezes por semana em dias alternados. Atualmente, 

Curitiba possui um Plano de Coleta Domiciliar composto por 236 setores de coleta, sendo 

108 setores diurnos e 128 noturnos, conforme pode ser observado na Figura 1.20. 
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Figura 1.20 - Setores de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares em Curitiba 
Fonte: Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 2017. 

 

A coleta de recicláveis está planejada na cidade organizando-se em 171 setores 

de coleta, sendo 89 setores diurnos e 81 setores vespertinos e 1 setor noturno diário, 

conforme pode ser observado na Figura 1.21. 
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Figura 1.21 - Setores de coleta de resíduos sólidos recicláveis em Curitiba 

Fonte: Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 2017 

 

A coleta de resíduos vegetais (podas de árvores e limpeza de jardins) é oferecida 

pelo Município e limitada a quantidade máxima de 1000 litros por mês por edificação. 

Para a coleta de mobiliário inservível não há limite. 

A coleta de entulhos e de resíduos da construção civil é realizada até a 

quantidade máxima de 500 litros (5 carrinhos de mão equivalente a 2,5 metros cúbicos), 

a cada 2 meses, e os resíduos são encaminhados à empresas que realizam o 

processamento com a finalidade de aproveitamento de material. Na Figura 1.22 está 

apresentado o Plano de Coleta de Resíduos Vegetais, Mobiliário Inservível e Resíduos da 
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Construção Civil. O acesso a este serviço é simplificado e pode ser feito qualquer cidadão 

por meio de chamada telefônica à Central 156 ou utilizando o site da prefeitura e mais 

recentemente o aplicativo para celular. 

 
Figura 1.22 - Plano de Coleta de Resíduos Vegetais, Mobiliário 

Inservível e Resíduos da Construção Civil.  
Fonte: Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 2017 

 

Os Parques de Reciclagem Programa Ecocidadão são espaços dotados de 

infraestrutura física, administrativa e gerencial para recepção, classificação e venda do 

material coletado pelos catadores organizados em sistema de associações e 

cooperativas. No ano de 2013 os Parques de Reciclagem do Programa Ecocidadão 
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receberam 7.889.530 quilos de material da coleta do Lixo que não é Lixo, e no ano de 

2014 foram 11.243.859 quilos. Atualmente estão em operação 21 parques e o Quadro 

1.2 traz a relação destes com o respectivo ano de implantação, localização e associação 

de catadores responsável. 
Quadro 1.2 - Relação dos Parques de Recepção de Recicláveis em Curitiba 

ANO REGIONAL ASSOCIAÇÃO DE CATADORES 

2008 Cajuru Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Livre 

2008 Boqueirão Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Protetores do Meio Ambiente 

2008 Matriz 
Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Curitiba e 

Região Metropolitana CATAMARE 

2008 Pinheirinho Associação de Catadores Materiais Recicláveis Vida Nova 

2009 CIC Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis ACAMPA 

2009 Boqueirão Associação de Catadores de Materiais de Recicláveis Água Nascente 

2010 Pinheirinho Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Amigos da Natureza 

2010 Boa Vista Associação de Catadores de Materiais Recicláveis ACAT Graciosa 

2010 Portão Associação de Catadores de Materiais Recicláveis FuturoEcológico 

2010 CIC Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis ACUBA 

2010 CIC Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Novo Horizonte 

2011 Pinheirinho Associação de Catadores de Materiais Recicláveis AMAR Ebenezer 

2012 Portão Associação de Catadores de Materiais Recicláveis AREXI 

2012 Portão Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Vitória 

2013 Portão Associação de Catadores de Materiais RecicláveisAREPAR 

2013 Bairro Novo Associação de Catadores de Materiais Recicláveis MUTIRÃO PROFETA ELIAS 

2014 Boqueirão Associação de Catadores de Materiais Recicláveis PANTANAL 

2014 Pinheirinho Associação de Catadores de Materiais Recicláveis TERRA SANTA 

2014 CIC Associação de Catadores de Materiais Recicláveis CORBÉLIA 

2014 Pinheirinho Associação de Catadores de Materiais Recicláveis ITAQUI 

2014 Bairro Novo Associação de Catadores de Materiais Recicláveis JANDAIA 

Fonte: MALP, 2015 apud CURITIBA,2017. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos) 

 

Em toda a trajetória do desenvolvimento de Curitiba, evidencia-se a importância 

do planejamento aliado à mudança de mentalidade e conscientização da população, que 

impulsionam a cidade na direção da adaptação e da resiliência. Entende-se por 

resiliência “a capacidade dos sistemas social, econômico e ambiental de manterem ou 

recuperarem as funções essenciais, a identidade e a estrutura em casos de distúrbios ou 

alterações nos sistemas naturais e humanos, bem como manterem a capacidade de 

adaptação, aprendizado e transformação”4 (PMC & ICLEI, 2016). Revisitando a trajetória 

                                                             
4 Visão acordada na Carta Curitiba sobre o enfrentamento às mudanças climáticas em 16/08/2015 pelos 
participantes do Seminário de Cidades Resilientes Comunidade e Clima (SECIRE) reunidos em Curitiba em 
14,15 e 16 em outubro de 2015. 
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da PMC com relação às suas ações de planejamento urbano e sua integração e interação 

com as ações e políticas ambientais, fundamentando todo o processo de 

desenvolvimento urbano da Cidade, observa-se que essa forma de abordagem, como por 

exemplo, a questão da preservação dos fundos de vale para a contenção de enchentes, a 

preservação de mananciais, a preservação das florestas municipais, a implantação de 

uma rede de parques municipais, e a adoção de parâmetros urbanísticos voltados à 

melhoria da qualidade ambiental, as ações de educação ambiental, entre outros 

aspectos, contém diversos elementos e características atuais de gestão e planejamento 

para a biodiversidade resultando hoje em benefícios para mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas, resultando em cidades mais resilientes.. 

Segundo a United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 

adaptação é o ajuste em sistemas naturais ou humanos, em resposta aos impactos das 

mudanças climáticas, atuais ou previstas, de modo a minimizar os prejuízos ou 

potencializar benefícios (UNFCCC, 2012). Nesse contexto, existem diversas abordagens 

para a adaptação às mudanças climáticas, como por exemplo, a abordagem baseada em 

perigos, gerenciamento de riscos, vulnerabilidades, resiliência e ecossistemas 

(FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO & ICLEI, 2015). Dessa forma, o planejamento urbano e 

ambiental e as ações municipais de desenvolvimento urbano em Curitiba além de terem 

preparado a Cidade para reduzir parte dos efeitos da maior intensidade e frequência de 

eventos extremos, corroboram com as diretrizes atuais apontadas por diversos 

organismos para o enfrentamento das mudanças climáticas. Ainda há muito por avançar 

na caminhada da sustentabilidade à mitigação e à adaptação em Curitiba, mas essa 

forma de abordagem pode continuar atuando como racional e embasamento para o 

enfrentamento local das questões relacionadas às mudanças climáticas. 

A Seção 2 CURITIBA E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS apresenta a trajetória do 

município no contexto das mudanças climáticas. 
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2 CURITIBA E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Conforme demonstrado na Seção 1, Curitiba fortaleceu sua política ambiental a 

partir da década de 1970. Inicialmente suas ações estavam fortemente embasadas na 

questão ecológica e na sustentabilidade. A Cidade desenvolveu diversas ações, incluindo 

a preservação e conservação de áreas verdes, a implementação de parques, a 

preservação das florestas, o incentivo a reciclagem de resíduos, a educação ambiental, a 

implementação de uma rede de transporte público, intervenções de macrodrenagem, e 

ações de caráter social envolvendo a melhoria de condições em áreas de ocupação 

irregular. 

Na medida em que o tema mudanças climáticas ganhou conhecimento, 

importância e relevância, a Cidade também vem evoluindo em suas ações e políticas 

para o enfrentamento desse novo desafio mundial. 

 

 

2.1 HISTÓRICO DE CURITIBA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA CLIMA 

 

A preocupação com as mudanças climáticas começou a surgir no Município a 

partir da preparação de ações para sua participação na Rio 92, a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 

junho de 1992. Também conhecida como Cúpula da Terra, a Conferência reuniu mais de 

100 chefes de Estado para debater formas de desenvolvimento sustentável, um conceito 

relativamente novo à época. 

Curitiba recebeu delegados ao Fórum Mundial de Cidades, que antecedeu a 

Conferência, pretendendo formular alternativas a alguns dos impasses desse fórum 

mundial de governos nacionais. O simples reconhecimento desses impasses sugeria a 

necessidade de redescobrir a cidade como agente transformador, especialmente pelo 

efeito multiplicador de suas ações locais na região em que se insere, e do país a que 

pertence. Tratava-se da premissa da ação local como garantia da sobrevivência global. 

Mais tarde, em 2006, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e o 

governo brasileiro, Curitiba sediou a denominada 8a Conferência das Partes da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (COP8) e a 3a Reunião das Partes do Protocolo de 

Cartagena sobre Biossegurança (MOP3), que contou com cerca de seis mil 

representantes de mais de 190 países discutindo alternativas para a proteção e 

conservação da biodiversidade do planeta. Ao longo de doze dias de trabalhos, 
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integrantes das delegações estrangeiras, observadores, cientistas e representantes da 

ONU debateram temas como proteção aos conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade e acesso aos benefícios decorrentes do uso de recursos genéticos. 

O segmento ministerial da COP8, uma reunião exclusiva dos mais de 120 

ministros do Meio Ambiente, debateu temas como combate à biopirataria e à destruição 

da fauna e da flora, estratégias de desenvolvimento e erradicação da pobreza e 

panorama da biodiversidade no planeta. A COP é o órgão deliberativo da Convenção da 

Diversidade Biológica (CDB), e a reunião de seus membros ocorre a cada dois anos. A 

Convenção da Diversidade Biológica foi aprovada em 1992 durante a 2a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92 ou Eco-92), no Rio de 

Janeiro. 

Contudo, foi a partir de 2009, que Curitiba passou a desenvolver uma série de 

estratégias e ações para atuar de forma mais incisiva sobre a questão climática no 

Município. 

Primeiramente foi criado o Fórum Curitiba sobre Mudanças Climáticas. O 

Fórum foi instituído pelo Decreto Municipal 1.186/2009 (atualmente regulamentado pelo 

Decreto Municipal 572/2019). 

O objetivo da criação do Fórum foi de debater e propor medidas de resiliência, 

adaptação e mitigação às inevitáveis mudanças climáticas para a cidade de Curitiba, por 

meio de recomendações técnicas a serem encaminhadas ao Prefeito Municipal. A 

composição atual do Fórum é estabelecida da seguinte forma: SMMA (Presidente do 

Fórum), IPPUC, Urbanização de Curitiba (URBS), Fundação Grupo Boticário de Proteção à 

Natureza, Fundação Getúlio Vargas Paraná (FGV/PR), Sociedade de Pesquisa em Vida 

Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR), 

Universidade Positivo (UP), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Federação das Indústrias do Estado do 

paraná (FIEP). 

O Decreto que criou o Fórum também aprovou um Plano de Ação e Estratégia 

do Município de Clima e Resiliência, prevendo ações de médio e longo prazo para 

fundamentação de forma técnica e científica da proposição do Plano Municipal de 

Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas. As etapas definidas pelo Fórum 

foram as seguintes: 

§ Elaboração do Inventário das Fontes de Absorção (Sumidouros) do município; 

§ Elaboração do Inventário das Fontes de Emissão de Gases de Efeito Estufa do 

município; 
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§ Elaboração do Estudo de Vulnerabilidades (ambiental e socioeconômica); e 

§ Elaboração do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação à Mudança 

Climática. 

Em 2016, por meio do Decreto Municipal no 498/2016 foi atualizada a composição 

do Fórum Curitiba sobre Mudanças do Clima, e atualizada a estratégia do Município para 

as ações sobre a mudança do clima e resiliência. Em 2019, a composição do Fórum foi 

atualizada por meio do Decreto Municipal no 572/2019. 

O Plano de Ação e a Estratégia do Município definidas pelo Fórum possibilitaram a 

elaboração do Inventário de Sumidouros, dos Inventários de Fontes de Emissão de 

Gases de Efeito Estufa, e do Estudo de Vulnerabilidades Ambiental e Socioeconômica, 

sendo realizadas as seguintes ações:  

§ INVENTÁRIO DE SUMIDOUROS 

- Programa de avaliação e quantificação do potencial de absorção de 

carbono por florestas nativas em Curitiba. Relatório Final de atividades: 

Anos 2009 e 2011. Atualização prevista para 2019. 

§ INVENTÁRIOS DE EMISSÕES 

- 1o Inventário: Ano-base 2008 / Realização 2011; 

- 2o Inventário: Ano-base 2012 / Realização 2015; 

- 3o Inventário: Anos-base 2013 / Realização 2015 

- 4o Inventário: Ano-base 2016 / Realização 2019. 

§ ESTUDO DE VULNERABILIDADE 

- Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental e Socioeconômica para Curitiba: 

Ano conclusão 2013 / Elaboração de novo Estudo prevista para ocorrer em 

2019. 

§ PLANO MUNICIPAL DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO À MUDANÇA 

CLIMÁTICA 

- Inclusão do Plano, como Plano Estratégico previsto no Plano Diretor de 

2015 (Art. 4o, Inciso III do § 3o); 

- Compromisso do Plano de Governo 2017-2020; 

- Encontra-se em fase de elaboração. 

A Figura 2.1 resume as principais ações do histórico de Curitiba para o 

desenvolvimento da Estratégia Clima no Município relacionados aos eventos e 

compromissos mundiais, nacionais e estaduais. 
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Figura 2.1 – Principais ações de Curitiba para o desenvolvimento da Estratégia Clima no Município 

 

Esses trabalhos resultantes do Plano de Ação do Fórum, coordenados pela SMMA, 

tiveram como objetivo subsidiar a elaboração do Plano de Mitigação e Adaptação as 

Mudanças Climáticas, que se encontra em andamento, em parceria com a Rede C40. 

Com relação ao Inventário de Sumidouros, Curitiba realizou em 2009 e 2011 um 

“Programa de Avaliação e Quantificação do Potencial de Absorção de Carbono por 

Florestas Nativas em Curitiba” em parceria com a Sociedade de Pesquisa em Vida 

Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) (PMC; ICLEI; 2016). Foi realizada a 

quantificação do CO2 absorvido na fotossíntese e acumulado na forma de carbono na 

biomassa vegetal nativa. Para tanto, foi feito levantamento do estoque de carbono em 

remanescentes florestais públicos da cidade de Curitiba. Foram instaladas 39 parcelas 

em 15 Unidades de Conservação Municipais, sendo verificado um total de 168,25 t C/ha 

fixados na vegetação (ou 615,8 t CO2 equivalente). (SPVS; PMC, 2009). O estoque de 

carbono na biomassa vegetal identificado dessas áreas, foi de aproximadamente 40.000 

t C. Se consideradas os dados oficiais da SMMA sobre os maciços florestais do Município, 

que incluem áreas públicas e particulares, o estoque com base no estudo chega a 

1.160.000 t C (ou 4.245.600 t CO2 equivalente) (SPVS; PMC, 2009). 

Com relação ao Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa, o primeiro 

Inventário Ano-Base 2008, realizado em 2011 teve como objetivo quantificar as 

emissões do município de Curitiba para os seguintes setores: Energia, Agricultura, 

Florestas e Outros Usos do Solo e Resíduos (ECOWOOD, 2011). As metodologias 

utilizadas foram as previstas no Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
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(IPCC), dos anos de 1996 e 2006, e o Guia de Boas Práticas 2000 do IPCC. As emissões 

totais do município de Curitiba neste Inventário foram estimadas que 86,13% das 

emissões são as provenientes do Setor de Energia (80,71% corresponde à 

combustíveis), seguido do Setor de Resíduos que representa 13,76% e, por fim, as 

emissões do Setor AFOLU com 0,11% da parcela de contribuição. 

O Balanço de Emissões do ano de 2008 foi calculado considerando o valor total 

das emissões do município subtraído do valor estimado para a fixação pelas florestas 

dentro do município no ano de 2008 (ECOWOOD, 2011). A fixação de carbono oriunda 

do crescimento das florestas dentro do limite do município de Curitiba, durante o ano de 

2008, comparada com a emissão projetada para o setor de AFOLU resulta num saldo 

positivo na amortização das emissões. 

Em 2013, o Município de Curitiba foi selecionado para participar do Projeto 

Promovendo Estratégias de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono em Economias 

Emergentes (UrbanLEDS) em parceria com o ICLEI Governos Locais pela 

Sustentabilidade, ONU - HABITAT e financiado pela Comissão Europeia5 (PMC; ICLEI; 

2016). O objetivo global do projeto UrbanLEDS é de apoiar a promoção do 

desenvolvimento urbano inclusivo de baixa emissão de carbono em economias em 

desenvolvimento. Nesse contexto, Curitiba assinou o termo de Cooperação Técnica nº 

20.946 com o ICLEI em 23 de Abril de 2013, com a duração do convênio de 42 meses. 

Por meio de Plano de Trabalho definiu-se a realização do 2o e do 3o Inventários de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa, utilizando o Protocolo Global para Inventário de 

Comunidades e Cidades - Global Protocol for Community Scale Greenhouse Gas Emission 

Inventories (GPC) (PMC; ICLEI; 2016). 

Em Junho 2016, foi formado um novo Compacto de Prefeitos para o Clima e 

Energia. Esta aliança global de lideranças locais pelo clima é resultante da junção de 

duas iniciativas distintas: o Compacto de Prefeitos, estabelecido por Bloomberg 

Philantropies e o Covenant of Mayors for Climate and Energy, lançado pela Comissão 

Europeia. Essa fusão aproveita os poderes de mobilização e de investimento da União 

Europeia e da Bloomberg Philanthropies, bem como das redes de cidades globais 

parceiras de cada iniciativa – incluindo C40, ICLEI, CGLU, Eurocities, Energy Cities e 

Climate Alliance – possibilitando presença e visibilidade mais fortes das autoridades 

locais no contínuo trabalho da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC). A adesão de Curitiba junto com mais 32 cidades configurou o Ato de 

                                                             
5  Participam deste projeto duas cidades modelo (Fortaleza e Recife) e cinco cidades satélites 
(Betim, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Sorocaba). 
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Prefeitos pelo Clima e Energia, realizado durante a programação da 72a Reunião Geral da 

Frente Nacional de Prefeitos, no SEBRAE Recife, que também recebeu paralelamente o 

XII Encontro Nacional do Fórum CB27. 

O Compact of Mayors, produzido em 2015, estabelece uma plataforma comum 

para capturar o impacto de ações coletivas das cidades por meio da medição 

padronizada de emissões e riscos climáticos e relatórios consistentes. Em 2017, o C40 

criou o Relatório de Inventário da Cidade e Sistema de Informação (CIRIS), uma 

ferramenta, baseada em no software Excel, desenvolvida para gerenciar e reportar 

dados de inventário de gases de efeito estufa da cidade. Baseado no GPC, a ferramenta 

facilita cálculos transparentes e relatórios de emissões para todos os setores. 

Ainda no final de 2016, a fim de adaptar o inventário de emissão dos Gases do 

Efeito Estufa (GEE) produzido pelo Município para o ano base 2013, a essa ferramenta, 

técnicos das Secretarias Municipais de Trânsito, Abastecimento, Planejamento e 

Administração e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) 

participaram de um treinamento oferecido pelo C40. Mesmo gerando poucas mudanças 

na metodologia aplicada e na aplicação dos dados, o Inventário sofreu atualização e os 

resultados podem ser vistos na Tabela 2.1. 

Em 2019, deu-se início a elaboração do 4o Inventário de GEE Ano-Base 2016, 

sendo construído por meio de processo de capacitação institucional dentro do programa 

de assistência Técnica de Medição e Planejamento da Rede C40. Para sua elaboração 

está sendo utilizada metodologia GPC. O Inventário encontra-se em fase de validação 

por terceira parte. 

Observando-se os três inventários, constata-se que as maiores contribuições da 

cidade estão vinculadas ao Setor Transporte. A Figura 2.2 apresenta um resumo dos 

resultados dos três inventários, sem considerar as alterações do 3o inventário, realizada 

em 2016. Destaca-se que a Tabela 2.1 apresenta os resultados com a atualização da 

metodologia. Nesse sentido, destaca-se que os dados do 4o Inventário, em elaboração, 

poderão ser comparados com os dados da Tabela 2.1. 
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Figura 2.2 – Emissões de GEE do 1º, 2º e 3º Inventário de Emissões de Curitiba 
 

Tabela 2.1 - Visão geral das emissões de gases de efeito estufa para o ano de 2013, atuzalidado a adaptado 
pela ferramenta CIRIS, desenvolvida pelo C40 

 

 

Com relação ao Estudo de Vulnerabilidade, a Avaliação da Vulnerabilidade 

Ambiental e Socioeconômica para Curitiba foi concluída em 2013, sendo os maiores 

riscos e vulnerabilidades, aqueles relacionados às inundações. Está prevista para o ano 

de 2019, a elaboração de novo Estudo. A Seção 4 apresenta um resumo do Estudo de 

Vulnerabilidade do Município. 

Total de GEE (toneladas de CO2) 

ENERGIA 
ESTACIONÁRIA 
TRANSPORTE 

RESÍDUOS 

Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 
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Com relação ao Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas foi 

incluído no Plano Diretor de Curitiba de 2015 como um Plano Estratégico e, portanto, faz 

parte do Sistema de Planejamento Municipal. 

Dando sequência às ações do Plano de Ação definidas pelo Fórum, em 2018, por 

meio Ofício no 115/2018-EM de 14/05/2018, o Prefeito assinou a Carta de Compromisso 

da cidade de Curitiba com a Deadline 2020 – Meta 2020 da Rede C40 de Cidades: 

Planejamento de Ação Climática (PAC) para dar suporte à implementação do Acordo de 

Paris, e sob a coordenação da SMMA. Com a assinatura, o Município se comprometeu em 

realizar as seguintes ações: 

§ desenvolver estratégia para a entrega de um ambiente neutro quanto às 

emissões de gases do efeito estufa até, no máximo, 2050 e estabelecer um 

objetivo intermediário para 2030; 

§ demonstrar de que forma a cidade se adaptará e melhorará sua resiliência em 

relação aos riscos climáticos que podem impactar a cidade hoje e nos futuros 

cenários de mudança climática; 

§ estabelecer os benefícios amplos à sociedade, meio ambiente e à economia 

derivados da implementação do plano e melhorar a divulgação destes 

benefícios a toda a população da cidade; e 

§ estabelecer de que forma a cidade abordará a implementação do plano (ou da 

série de planos), usando as competências disponíveis, recursos e parceiros. 

Dentro do escopo do Programa de Planejamento de Ação Climática da Rede C40, 

após a assinatura da Carta de Compromisso já foram realizadas as seguintes ações: 

§ Agosto/2018: Criação de Grupo de Trabalho (GT) por meio do Decreto 

894/2018 e posteriormente alterado pelo Decreto Municipal 573/2019, para 

desenvolver o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças 

Climáticas e o Projeto “Aceleração de Estratégias de Desenvolvimento Urbano 

de Baixo Carbono (Urban Leds II), e o compromisso com a Rede C40 Meta 

2020 do Acordo de Paris. 

§ Outubro/2018: contratação de City Adviser para apoio local da C40 à 

elaboração do Plano de Ação Climática; 

§ Avaliação Estratégica de Planejamento da Ação Climática de Curitiba (PAC) 

(elaborado pela consultoria Way Carbon e ICLEI). Realizado entre Dez/2018 e 

Fev/2019; 

§ Lançamento público do início da elaboração do PAC em 27/02/2019 – Salão 

Brasil – Prefeito; 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA           53 

§ Oficina de Desenvolvimento de Inventários de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa (realizada de 24 a 26/04/2019);  

§ Academia de Adaptação em Rotterdam (realizada de 21 a 24/05/19). 

 

 

2.2 OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS MUNICIPAIS VOLTADAS AO CLIMA E À RESILIÊNCIA 

 

Além das ações descritas no Item 2.1, destaca-se ainda algumas outras 

iniciativas e participações do Município envolvendo questões relacionadas às mudanças 

climáticas: 

§ 2011: Primeira participação da cidade na Rede C40, no encontro C40 em São 

Paulo de 31 de Maio a 02 Junho de 2011, como cidade convidada. Nesse 

encontro o objetivo global foi de apoiar a promoção do desenvolvimento 

urbano inclusivo de baixa emissão de carbono em economias em 

desenvolvimento; 

§ 2013: Curitiba recebeu certificado da ONU Cidade Resiliente, por fazer parte 

do Programa de Cidades Resilientes; 

§ 2015: Curitiba sediou o Seminário de Cidades Resilientes Comunidade e 

Clima (SECIRE), reunidos de 14 a 16 de outubro e firmaram a Carta Curitiba 

sobre o Enfrentamento às Mudanças Climáticas, apresentando a visão dos 

participantes sobre o tema, apresentando propostas ao governo brasileiro 

para a participação do Brasil na COP-21 em Paris, e sugerindo ações aos 

governos locais. 

§ 2015: Participação da COP 21 em Paris; 

§ 2017: participação na COP 22 em Boon; 

§ 2017: Instituição do Comitê Gestor do Programa “Construindo Cidades 

Resilientes” por meio do Decreto Municipal no 798/2017; 

§ Compromissos do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (Brasil / 

América Latina e Caribe): Inventário de Emissões de GEE em escala 

municipal e uma avaliação dos riscos climáticos e vulnerabilidades; objetivos 

ambiciosos, mensuráveis e com limite de tempo para reduzir / limitar as 

emissões de GEE; visão e objetivos ambiciosos de adaptação, com base em 

evidências científicas quantificadas quando possível, para aumentar a 

resiliência local às mudanças climáticas; objetivo ambicioso e único de 

melhorar o acesso a energia sustentável acessível; e Plano (s) para abordar a 
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mitigação e adaptação à mudança climática, e o acesso sustentável à 

energia, incluindo provisões para avaliações e revisões regulares (anuais ou 

bienais);  

§ 2017, 2018: networking sobre energias limpas com C40: capacitação, apoio 

técnico para elaboração de projetos de energia renovável para 

aproveitamento solar,  

§ 2018 (abril): Workshop sobre Telhados Verdes, voltado a capacitação de 

servidores da PMC, promovido pela Associação Nacional de Coberturas Verdes 

de Portugal (ANCV); 

§ 2018 (junho): participação no The Global Protocol for Community – Scale 

Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) / C40; 

§ 2018, 2019: Projeto Curitiba Mais Energia: 

v Objetivos: 

- Utilizar e difundir o uso de energias renováveis, demonstrando a 

viabilidade e as tecnologias disponíveis pelo poder público, empresas e 

população em geral; contribuir com a estratégia de Curitiba para a redução 

das emissões de GEE; capacitar os servidores para a criação e 

gerenciamento de projetos habilitados a receber recursos de governos e 

bancos internacionais; 

v Ações:  

- Parceira com C40 Cities Finance Facility (CFF), desenvolvimento de 

projetos de instalação de painéis fotovoltaicos em 4 locais públicos; 

criação do modelo de negócio para cessão de uso dos telhados em mais de 

2600 equipamentos municipais; determinação do tipo de tecnologia, 

custos e potencial de geração de energia; 

- Fazenda Solar Cachimba. A Figura 2.3 é uma ilustração da Fazenda Solar 

Caximba; 

 
Figura 2.3 – Fazenda Solar Caximba 
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- A PMC, a Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) e o C40 Cities Climate Leadership Group Inc. são signatárias de um 

acordo de entendimento de cooperação internacional e de interesse em 

estabelecer uma colaboração estreita que pode incluir atividades conjuntas 

para obter financiamentos para o projeto “Curitiba Mais Energia”. Consiste 

num portfolio de projetos de energia solar fotovoltaica envolvendo painéis 

solares em 4 terminais de transporte coletivo (Boqueirão, Santa Cândida, 

Pinheirinho e Rodoviária) e na área do Aterro Sanitário da Caximba. 

§ 2019 (maio): capacitação de sete técnicos da PMC na Academia de Adaptação 

de Rotterdam promovido pela Rede C40. 

A Figura 2.4 resume as principais ações de Curitiba relacionadas ao 

desenvolvimento da Estratégia Clima no Município a partir de 2009. 

 
Figura 2.4 – Ações relacionadas à Estratégia Clima no Município a partir de 2009 

 

Destacam-se também mais duas iniciativas do Município no contexto do 

enfrentamento das mudanças climáticas: o Mapeamento de Riscos e o Sistema de 

Alerta. 
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Em 2016, com o objetivo de desenvolver resiliência nas comunidades mais 

vulneráveis, foi feito o mapeamento das áreas inundáveis da cidade, constituindo redes 

de equipamentos para monitoramento das chuvas e cheias e um sistema de alerta de 

desastres (PMC; ICLEI, 2016). Foram estabelecidos convênios e acordos de cooperação 

com centros de pesquisa, participando da elaboração do Plano Diretor e do Plano de 

Saneamento Básico do Município, da criação de novas unidades de conservação, e 

investindo na conscientização das populações de áreas de risco por meio da educação 

ambiental (PMC; ICLEI, 2016). 

O mapa de riscos associados às inundações nas bacias hidrográficas municipais 

incluiu o levantamento de informações, o mapeamento e a compilação em cartas 

temáticas dos principais fatores que condicionam e ou interferem na potencialização dos 

riscos analisados: declividade, inundações, geologia, instalações sensíveis, serviços 

públicos e uso e ocupação do solo (PMC; ICLEI, 2016). No processo de mapeamento de 

riscos, a composição dos mapas de declividade, registro de inundações e geologia 

apresenta como resultado o Mapa Síntese de Probabilidade de Processos Perigosos 

(PPP). A reunião de informações contidas nos mapas de instalações sensíveis, serviços 

públicos e uso e ocupação de solos tem como produto o Mapa Síntese de Possibilidade 

de Prejuízos e danos (PPD). E a composição do PPP e do PPD gera o Mapa de Riscos 

Associados à Inundação. Com base nos resultados obtidos é possível definir, priorizar e 

implantar ações e ou políticas de intervenção nas áreas críticas e determinar a atuação 

subsequente na bacia hidrográfica (PMC; ICLEI, 2016). 

Além disso, a criação de um banco de dados com informações referentes às 

chuvas na Cidade e a relação destes volumes com o comportamento dos rios e córregos 

urbanos ao longo de seus cursos incluindo o potencial de carga, limite de 

transbordamento, intensidade e alcance das cheias, etc., passou a ser possível a partir 

da instalação de uma rede pública de pluviômetros, fruto de uma parceria entre o MAGR 

e o Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (CEMADEN), do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). (PMC; ICLEI, 2016). 

Os pluviômetros automáticos são alimentados por painéis solares e seus dados 

são transmitidos em tempo real para o CEMADEN. O Centro faz o processamento e a 

análise dos dados e disponibiliza as informações em seu site, visando envolver a 

comunidade no conhecimento de seu espaço vital e na cultura da percepção dos riscos 

de desastres naturais, para fortalecer sua capacidade de enfrentamento de desastres 

climáticos. Os pluviômetros foram instalados em locais estratégicos para a gestão de 

riscos, em áreas com histórico de alagamentos, principalmente na porção norte das 
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grandes bacias hidrográficas da capital (PMC; ICLEI, 2016). A Figura 2.5 mostra a 

localização dos pluviômetros automáticos do sistema. 

 
Figura 2.5 – Localização dos pluviômetros automáticos 

do sistema SMMA/MAGR-CEMADEN 
 

Essas ferramentas de monitoramento subsidiam o Sistema de Alerta e Gestão de 

Risco de Curitiba. Esse sistema é fruto da articulação entre a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente/MAGR, CINDACTA II (2o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de 

Tráfego Aéreo), CEMADEN, Coordenadorias Municipal e Estadual de Proteção e Defesa 

Civil, SIMEPAR, os demais departamentos da SMMA, as Secretarias Municipais de Defesa 

Social, Trânsito e Comunicação Social e Administrações Regionais. Dependendo da 

ameaça e de seu potencial de risco, o alerta pode assumir os níveis de atenção, amarelo, 

laranja e vermelho. Quanto maior a gravidade do evento, maior o número de parceiros 

acionados. Para os eventos de pequeno impacto, a mobilização é interna à SMMA. Nos 

mais graves, envolve a administração municipal e a população como um todo. 

Para os acidentes ambientais com vazamento de produtos tóxicos e 

contaminação, é usado o Flash Environmental Assessment Tool (FEAT), ferramenta de 

avaliação ambiental da ONU para identificar impactos com riscos para seres humanos, 
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funções de suporte de vida e ecossistemas6. A Figura 2.6 ilustra o Sistema de Alerta e 

Gestão de Risco de Curitiba. 

 

 
Figura 2.6 – Sistema de Alerta e Gestão de Risco de Curitiba 

 
Destacam-se também dois Planos Setoriais do Município, que têm grande 

influência na construção da resiliência da cidade para o enfretamento das mudanças 

climáticas: o Plano Setorial de Defesa Social e de Defesa Civil; o Plano Setorial de 

Desenvolvimento Ambiental e de Conservação da Biodiversidade; e o Plano Setorial de 

Saneamento Básico. O Plano Setorial de Saneamento Básico engloba: o Plano Diretor de 

Drenagem, O Plano de Abastecimento de Água, O Plano de Esgotamento sanitário e o 

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. 

O Plano Diretor de Drenagem encontra-se descrito no Anexo I desse documento, 

e o Plano Setorial de Defesa Social encontra-se em fase de elaboração. 

A Seção 3 a seguir, apresenta o Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do 

Caximba - PGRC-Curitiba, descrevendo a proposta e resultados esperados com o Projeto. 

  

                                                             
6 Disponível em https://docs.unocha.org/sites/dms/ Documents/FEAT_Version_1.1.pdf 
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3 PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – PGRC 

CURITIBA 

 

No bairro Caximba, em 2010, às margens do Rio Barigui, teve início um processo 

de ocupação irregular que foi denominado Vila 29 de Outubro, em referência à data do 

início das ocupações. A Figura 3.1 apresenta a localização da Vila 29 de Outubro e do 

Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba – Curitiba no contexto das 

bacias hidrográficas. 

 
Figura 3.1 – Localização da Vila 29 de Outubro e do PGRC Curitiba 

 

No período de 2010 a 2017 a ocupação expandiu e foi se consolidando, conforme 

pode ser observado nas Figuras 3.2 e 3.3. 
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Figuras 3.2 e 3.3 – Situação da ocupação Vila 29 de outubro em 2010 e 2017 

 

Atualmente essa ocupação encontra-se com 1693 domicílios. Estes domicílios 

estão ocupando três terrenos de propriedade do Instituto das Águas do Paraná, antiga 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 

(SUDERHSA). Os terrenos foram incorporados ao patrimônio pelo Estado do Paraná em 

2013, como medida compensatória a um passivo ambiental, ocasionado por um grave 

incidente de derramamento de resíduos de petróleo na Refinaria Getúlio Vargas (REPAR) 

em Araucária, ocorrido em 2000. 

 

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A ocupação está inserida em uma importante área de proteção e controle 

ambiental e objeto de regulamentação específica. No âmbito estadual, a área faz parte 

da Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu (AIERI), criada por meio do Decreto 

Estadual no 3.742/2008. 

No âmbito municipal a ocupação está inserida na Área de Proteção Ambiental 

Municipal do Iguaçu (APA do Iguaçu). A APA do Iguaçu instituída por meio do Decreto 

Municipal no 410/1991 foi posteriormente regulamentada pelos Decretos Municipais nos 

192/2000, 1135/2001 e 174/2008. Desde sua implantação ocorreram várias adequações 

em relação à classificação de seus setores e usos. As adequações foram realizadas frente 

à necessidade de regulamentar e ordenar a ocupação, bem como assegurar a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental do Rio Iguaçu. 

Atualmente a APA do Iguaçu é regulamentada pelos Decretos Municipais nos 

26/2015, 839/2015 e 430/2018. O Decreto no 26/2015 classificava a área da Vila 29 de 

Outubro como Setor de Média Restrição de Uso. O Decreto no 430/2018 reconfigurou 
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especificamente o zoneamento, sendo que parte da ocupação encontra-se no Setor de 

Alta Restrição de Uso, e parte no Setor de Transição Vila 29 de Outubro. 

Na porção oeste, próxima ao Rio Barigui, denominada de Área de Risco, a 

ocupação está mais sujeita a enchentes e alagamentos decorrentes de descargas 

pluviais. Já a porção leste da Vila apresenta melhores condições para a ocupação, 

caracterizando-se como uma área passível de urbanização, denominada Área 

Consolidada. 

Em 2017 a PMC iniciou um conjunto de ações para atenuar as extremas condições 

de vulnerabilidade socioambiental verificadas no local. No início de 2018 foi elaborado 

um estudo de ocupação da área, e considerando a necessidade de atuar sobre a 

degradação e ordenar a ocupação, foi publicado o Decreto Municipal 430/2018 alterando 

parcialmente o Zoneamento da APA do Iguaçu. Assim, o Decreto institui o Setor de Alta 

Restrição de Uso, contíguo ao Rio Barigui, e o Setor de Transição - Vila 29 de Outubro, 

que compreende as áreas ocupadas irregularmente e áreas adjacentes necessárias para 

o reassentamento de domicílios situados em áreas de risco. Em sequência, em julho de 

2018, a Prefeitura instituiu o Decreto Municipal 688/2018 que cria o Setor Especial de 

Habitação de Interesse Social - Regularização Fundiária do Caximba, que inclui além da 

Vila 29 de Outubro, as ocupações irregulares Vila Dantas, Vila Espaço Verde e Vila 

Primeiro de Setembro, localizadas em áreas próximas. 

Em continuidade, em outubro de 2018 foi apresentado o Projeto Gestão de Risco 

Climático Bairro Novo do Caximba – PGRC Curitiba à AFD. O Projeto apresentado busca 

alternativas para desenvolver a resiliência local e promover a adaptação às mudanças 

climáticas, especialmente com relação a inundações, bem como atuar no processo de 

ocupação nessa área de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica. Assim, o Projeto 

visa garantir a integridade de área de proteção ambiental, promover a funcionalidade 

urbana por meio da oferta de condições adequadas de habitação e infraestrutura, bem 

como promover a inclusão social, econômica e ambiental da população local. 

 

 

3.2 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

O Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba – PGRC Curitiba, no 

contexto da Bacia Hidrográfica do Rio Barigui, converge com as diretrizes de 

planejamento urbano de Curitiba, que busca de forma integrada, promover a 

preservação, a conservação e a recuperação, ambiental e o bem-estar da população, 
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oferecendo espaços urbanizados, salubres e de qualidade. O projeto converge também 

com o Plano de Ação Climática de Curitiba, em fase de elaboração, principalmente com 

relação ao desenvolvimento de ações de adaptação climática envolvendo o aumento da 

resiliência urbana por meio da melhoria da macrodrenagem urbana e da conservação de 

áreas verdes. 

A solução proposta, para assegurar a integridade da área de proteção ambiental, 

bem como das condições urbanísticas adequadas para a população, contempla um 

conjunto de intervenções voltadas às prioridades que envolvem saneamento, meio 

ambiente, mobilidade e infraestrutura urbana e social. Um aspecto relevante e essencial 

para a viabilização do projeto refere-se à liberação da Área de Risco, atualmente 

ocupada por grande parte dos domicílios da Vila 29 de Outubro. 

O objetivo geral do PGRC Curitiba é aumentar a resiliência urbana por meio da 

preservação, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental da bacia 

hidrográfica dos rios Barigui e Iguaçu, promovendo sua adaptação às mudanças 

climáticas, e também o desenvolvimento ambiental, social, econômico e de lazer para 

população da Vila 29 de Outubro e das áreas adjacentes. 

O projeto contempla inicialmente o reassentamento de 1147 famílias previamente 

identificadas para unidades habitacionais que serão construídas em áreas dotadas de 

infraestrutura, possibilitando a recuperação ambiental da área degradada, a 

reorganização urbana e social da população e a implementação das demais ações 

propostas. 

As medidas estruturais corretivas serão embasadas nos Estudos/Diagnósticos da 

situação atual e dos impactos em relação aos meios físico, biótico e antrópico, e são 

assim identificadas: 

- Controle das inundações locais, a jusante e montante, a partir da implantação 

de um sistema de macrodrenagem contemplando bacias de espraiamento e 

contenção de cheias, dique e canal de macrodrenagem; 

- Recomposição da vegetação e fauna, a partir da estruturação de corredor 

ecológico e Parque Linear; e 

- Acesso da população a condições adequadas de moradia, a partir da 

urbanização das áreas edificáveis, com a adequação e implantação de 

infraestrutura viária, esgotamento sanitário, abastecimento de água, rede de 

energia elétrica, e serviços / equipamentos públicos. 

Os objetivos específicos foram definidos de forma a detalhar o objetivo geral do 

projeto e de delimitar os passos necessários ao seu alcance. Assim, além de uma 
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correlação direta do objetivo geral com os objetivos específicos do projeto, buscou-se 

uma correspondência imediata entre estes e os componentes estruturadores das ações 

pretendidas e das intervenções propostas, em especial aqueles que correspondem a 

atividades-fim. Foram definidos como objetivos específicos: 

a) corrigir o passivo ambiental, recuperando a paisagem da planície de 

inundação, dos ecossistemas envolvidos e das áreas denominadas várzea e 

matas de galeria; 

b) minimizar os desastres ambientais na região e ao longo do Rio Barigui, 

reduzindo os riscos de inundações, alagamentos, erosão e assoreamentos 

acelerados; 

c) promover a inclusão social, econômica e ambiental das famílias contempladas 

pelo projeto; e 

d) melhorar a urbanização, promovendo condições adequadas de moradia, 

infraestrutura urbana e serviços públicos.  

Dos 1693 domicílios que fazem parte do cadastramento realizado, 1147 serão 

reassentados e 546 serão regularizados. Dos 1147 domicílios que serão reassentados, 

1037 estão situados nas áreas que serão destinadas à implantação do sistema de 

macrodrenagem voltado à minimização e gestão de risco climático na área do projeto, e 

110 domicílios estão ocupando a Área B1, área edificável não consolidada. Os demais 

546 domicílios estão situados na Área B2, área edificável consolidada, e serão objeto de 

urbanização e regularização fundiária. 

As intervenções propostas foram organizadas de acordo com os seguintes 

componentes: 

(i) Macrodrenagem e Recuperação Ambiental; 

(ii) Infraestrutura Urbana; 

(iii) Infraestrutura Social – Equipamentos Públicos; 

(iv) Projetos Executivos e Estudos; e 

(v) Gerenciamento. 

Para melhor compreensão da solução proposta, os componentes e produtos foram 

distribuídos em três áreas intervenção, conforme demonstrado na Figura 3.4 e no 

Quadro 3.1. 
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Figura 3.4 - Áreas de Intervenção A, B e C 

 
Quadro 3.1 - Componentes, Produtos e Áreas de Intervenção 

ÁREA A 
Área para 
macrodrenagem 
e recuperação 
ambiental (Área 
de Risco) 

Área A1 

Área não edificável para recuperação e melhoria ambiental: 
Cessão de propriedade da área atualmente ocupada do domínio público 
estadual para o municipal; 
Liberação da área atualmente ocupada e reassentamento; e 
Implantação de bacias de espraiamento e contenção e corredor 
ecológico. 

Área A2 

Área não edificável para recuperação e melhoria ambiental: 
Cessão de propriedade da área atualmente ocupada do domínio público 
estadual para o municipal; 
Liberação da área atualmente ocupada e reassentamento; 
Implantação de dique para contenção de cheias; 
Implantação de canal de macrodrenagem; e implantação de parque 
linear. 

ÁREA B 
Área para 
implantação de 
infraestrutura 
urbana 

Área B1 

Área edificável não consolidada: 
Reurbanização da área atualmente ocupada e reassentamento; 
Implantação de microdrenagem; 
Implantação de pavimentação; e 
Implantação de paisagismo, iluminação e sinalização. 

Área B2 

Área edificável consolidada: 
Implantação de microdrenagem; 
Implantação de pavimentação; 
Implantação de paisagismo, iluminação e sinalização; e 
Ações para titulação de domicílios. 

ÁREA C 
Área para 
implantação de 
infraestrutura 
urbana e 
implantação de 
infraestrutura 
social 

Áreas 
C1 a C5 

Áreas adjacentes à Vila 29 de Outubro: 
Desapropriações para a produção de unidades habitacionais e 
infraestrutura. 

Áreas 
C6 e C7 

Áreas adjacentes à Vila 29 de Outubro: 
Desapropriações para equipamentos públicos; 
Construção de Unidade de Saúde; e 
Ampliação da Escola Municipal 
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

Área C8 
Áreas adjacentes à Vila 29 de Outubro: 
Reforma de imóvel para implantação do Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI). 
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3.2.1 Componente (i) Macrodrenagem e Recuperação Ambiental 

 

Com relação ao Componente (i) Macrodrenagem e Recuperação Ambiental, as 

ações envolvem inicialmente a liberação das áreas ocupadas pela Vila 29 de Outubro, 

com a retirada e reassentamento de 1037 famílias da Área A (Área de Risco), de 

proteção permanente e sujeita à inundação, para as novas unidades habitacionais a 

serem construídas nas Áreas C1 a C5. Essa ação será realizada em etapas em conjunto 

com a implantação dos produtos previstos no Componente Infraestrutura Urbana. 

Para a consecução desse componente é necessária também a cessão de 

propriedade da área ocupada, de domínio público estadual, de propriedade do Instituto 

das Águas do Paraná, para o domínio público municipal, para implantação do sistema de 

macrodrenagem. São 03 terrenos que perfazem área aproximada de 785.895m2 (Áreas 

A e B). 

Após a liberação e cessão dos terrenos, está previsto na Área 1, contígua ao Rio 

Barigui, a implantação de bacias de espraiamento e contenção de cheias, e corredor 

ecológico. Essa área, em caso de ocorrência de cheias, é apropriada ao espraiamento do 

Rio Barigui. Na Área A2, prevê-se a construção de um dique para contenção de cheias e 

a implantação de um canal de macrodrenagem. O dique e o canal fazem parte do 

sistema de macrodrenagem proposto, delimitando a área de recuperação ambiental da 

Área B, a ser urbanizada. A cota da crista do dique (platô do dique) será dimensionada 

pelo projeto executivo, que encontra-se em fase de licitação, considerando um Tempo de 

Recorrência de 200 anos. 

No platô do dique está prevista a implantação de um Parque Linear, com áreas 

de estar para o convívio comunitário, e equipamentos de esporte e lazer, como 

ciclovia e quadras esportivas. No Parque Linear também está prevista a reserva de área 

para que futuramente seja construído um Centro de Capacitação e Convívio para a 

comunidade. Nas partes mais baixas do dique, também compondo o Parque Linear, 

estão previstas áreas destinadas ao plantio de flores, que se apresentam como 

alternativa de desenvolvimento social e econômico para a comunidade. Assim, adotando 

um modelo ainda inédito em Curitiba, no qual, além da estrutura tradicional de 

contenção de cheias e de esporte, lazer, a proposta contempla uma área reservada ao 

cultivo de subsistência. O plantio de flores e o aproveitamento da água residuária 

disponível na região já é objeto de estudo pela PMC em conjunto com organismos 

estaduais e federais com foco na produção agrícola urbana. 
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3.2.2 Componente (ii) Infraestrutura Urbana 

 

Com relação ao Componente (ii) Infraestrutura Urbana, o projeto envolve ações 

nas Áreas B e C. Inicialmente será realizada a reurbanização da área edificável não 

consolidada, com a retirada e reassentamento de famílias de 110 domicílios da Área B1, 

para as novas unidades habitacionais a serem construídas nas Áreas B1 e C. 

Na Área B2, área edificável consolidada, será realizada a regularização fundiária 

com o objetivo de obter a titulação de 546 domicílios identificados e cadastrados. As 

ações envolvem a realização de levantamento planialtimétrico cadastral, elaboração de 

projeto de loteamento obedecendo as normas de regularização fundiária, aprovação dos 

loteamentos junto à Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU), obtenção de Certificado 

de Vistoria de Conclusão de Obra referente à pavimentação e drenagem, obtenção de 

termo de vistoria junto à Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) que atesta a 

regularidade das ligações domiciliares de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, e averbação junto ao Registro de Imóveis. 

As demais ações de infraestrutura urbana a serem realizadas nas Áreas B e C 

envolvem a implantação de sistema viário, microdrenagem, pavimentação, paisagismo, 

iluminação e sinalização. Com relação à implantação dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário, Abastecimento de Água, e Rede de Distribuição Urbana (RDU), os mesmos 

serão executados e custeados, respectivamente, pela Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR) e pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL). A implantação 

desses serviços será programada para atender o mesmo cronograma das etapas de 

implantação da construção de unidades habitacionais e infraestrutura urbana do projeto. 

A implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário têm 

custo estimado de 4,7 milhões de Euros7, e seus custos, portanto não estão sendo 

considerados nos custos de financiamento do Projeto. 

A Prefeitura Municipal de Curitiba vem mantendo tratativas com as 

concessionárias desde o início da concepção do Projeto, resultando em compromissos, 

buscando mitigar os riscos da compatibilização de custos e cronograma de execução, 

referentes à implantação desses serviços com os demais produtos previstos nas etapas 

de implantação do Projeto. Nesse sentido, já foram realizadas mais de cinco reuniões 

técnicas entre a equipe da PMC e da SANEPAR sobre os projetos de abastecimento de 

                                                             
7 Taxa de câmbio de R$ 4,30 (média da cotação do período de 20/02/2019 a 25/03/2019). Fonte: 
Banco Central. 
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água e da rede de coleta e tratamento de esgoto. A rede de distribuição de água desse 

Projeto será abastecida pelo Reservatório do Campo Santana, com produção das 

Estações de Tratamento de Água Passaúna e Miringuava, todas estruturas existentes. 

Os valores estimados para as obras de abastecimento de água englobam a 

execução de anel de distribuição, rede fina, válvula redutora de pressão e acessórios. Já 

o sistema de esgotamento sanitário irá coletar e transportar o esgoto até a Estação de 

Tratamento CIC XISTO, existente. Os valores estimados para as obras de coleta e 

tratamento de esgoto contemplam a implantação de rede de coleta, coletor tronco, linha 

de recalque, estação elevatória de esgoto e acessórios. Com relação ao planejamento de 

execução de projetos e obras, os projetos básicos para a rede de distribuição de água e 

rede coletora de esgoto estão concluídos. O projeto de engenharia (hidráulico e 

complementares para a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque encontra-se 

em fase de preparação para licitação, com previsão de conclusão para março de 2020. 

Similarmente, com a COPEL, a PMC apresentou o PGRC Curitiba, para 

encaminhamentos quanto à definição do tipo de intervenção mais adequada para o 

projeto, buscando ao atendimento adequado da população e a redução do consumo 

inadequado, principalmente relacionado às ligações clandestinas na rede de energia. 

Para a consecução desse Componente está prevista a desapropriação das Áreas 

C1 a C5 cujas propriedades são de domínio privado, e perfazem área aproximada de 

139.318m2. 

As ações de implantação de infraestrutura e de construção de novas unidades 

habitacionais necessárias para o reassentamento das 1147 famílias, sendo 1037 do 

Componente (i) e 110 Componente (ii), estão previstas para ocorrer em quatro etapas. 

A Etapa 1 envolve a desapropriação de terrenos na Área C para a construção de 

380 unidades habitacionais. Nessa etapa serão reassentadas 110 famílias provenientes 

da Área B1 e 270 famílias provenientes da Área A. 

A Etapa 2 refere-se à construção de 305 unidades habitacionais na Área B1. 

Nessa etapa serão reassentadas 305 famílias provenientes da Área A. 

A Etapa 3 envolve a desapropriação de terrenos na Área C para a construção de 

262 unidades habitacionais. Nessa etapa serão reassentadas 262 famílias provenientes 

da Área A. 

A Etapa 4 também envolve a desapropriação de terrenos para a construção de 

mais 200 unidades habitacionais. Essa etapa permite o reassentamento de 200 famílias 

provenientes da Área A, e totalizando o reassentamento das 1147 famílias. 

As Figuras 3.5 a 3.8 demonstram as etapas de implantação. 
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Figura 3.5 – Etapa 1 - Construção de 380 unidades habitacionais e reassentamento de famílias 

 
 

Figura 3.6 – Etapa 2 - Construção de 305 unidades habitacionais e reassentamento de famílias 
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Figura 3.7 – Etapa 3 - Construção de 262 unidades habitacionais e reassentamento de famílias 

 
 

Figura 3.8 – Etapa 4 - Construção de 200 unidades habitacionais e realocação de famílias 
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3.2.3 Componente (iii) Infraestrutura Social – Equipamentos Públicos: 

 

Com relação ao Componente (iii) Infraestrutura Social – Equipamentos Públicos, 

as intervenções envolvem a construção e ou ampliação e reforma de equipamentos 

públicos voltados à educação, saúde e assistência social. Considerando-se a totalidade 

da área de abrangência do projeto, destaca-se que existem na região os seguintes 

equipamentos: 01 Unidade de Saúde, 01 Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), 

01 Escola Municipal, e 01 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

Contudo, os equipamentos existentes não atendem as novas demandas oriundas 

do projeto. Para tanto, dentro do conceito de sustentabilidade, o projeto prevê o 

aproveitamento das estruturas existentes, com ações de implantação, reforma e 

ampliação, que foram dimensionados para o atendimento da população da região. 

Está prevista a construção de uma nova Unidade de Saúde na Área C6. A Unidade 

de Saúde existente, localizada no mesmo terreno do CMEI, na Área C8, de propriedade 

do município, será reformada e incorporada à área do CMEI, possibilitando o aumento da 

oferta de vagas para atendimento das novas demandas de creche, para a população de 

4 meses a 5 anos. A Escola Municipal Joana Raksa existente, será ampliada em quatro 

salas, na Área C7, contigua, a ser desapropriada. O CRAS, que atualmente funciona em 

imóvel alugado, passará a funcionar em imóvel a ser desapropriado e reformado na Área 

C6. Destaca-se que não será necessária a criação de novas equipes para o atendimento 

na área de educação, saúde e social, apenas otimização, uma vez que as equipes 

existentes serão suficientes para o funcionamento dos equipamentos que necessitam 

ampliação. 

As desapropriações das Áreas C6 e C7, necessárias para a consecução desse 

componente, de propriedade de domínio privado, perfazem área aproximada de 

10.605,80m2. 

Considerando-se as aquisições de terrenos necessárias aos Componentes (i), (ii) 

e (iii), as ações propostas envolvem a cessão de propriedade de domínio público 

estadual de 3 terrenos localizados na Área A, destinadas à macrodrenagem e 

recuperação ambiental; e de sete áreas de propriedade de domínio privado localizadas 

na Área C, destinadas à construção de unidades habitacionais, à implantação de 

infraestrutura urbana e infraestrutura social; resultando em área total a ser incorporada 

ao domínio público municipal de aproximadamente 935.818m2. 
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3.2.4 Componente (iv) Projetos Executivos e Estudos 

 

Com relação ao Componente (iv) Projetos Executivos e Estudos, as ações 

envolvem a contratação de projetos executivos e estudos, a exemplo do Relatório 

Ambiental Prévio (RAP), para o trecho da bacia do Rio Barigui situado na Vila 29 de 

Outubro, identificando as necessidades, caracterizando os problemas, e avaliando as 

alternativas de viabilidade nos aspectos técnico, socioeconômico, financeiro e 

ambiental, propondo medidas que contribuam para melhorar as condições de controle 

de cheias e a recuperação ambiental da região. Em 01/03/2019 foi publicado no Diário 

Oficial do Município a Concorrência Pública no 04/2019 visando à seleção e contratação 

de empresa para prestação dos serviços de elaboração de projetos executivos de 

engenharia e arquitetura referentes à urbanização da Vila 29 de Outubro - Bairro Novo 

da Caximba. O processo de licitação encontra-se em fase final. A caracterização e 

abrangência dos Lotes da licitação estão descritas a seguir: 

- Lote 01: Elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura 

objetivando a gestão das águas pluviais, microdrenagem e macrodrenagem e a 

implantação de um Parque Linear às margens do Rio Barigui; 

- Lote 02: Elaboração de projetos executivos de infraestrutura viária; e 

- Lote 03: Elaboração do Relatório Ambiental Prévio (RAP). 

A contratação do RAP está em consonância com o escopo da Lei Municipal 

7.833/91 e do Decreto Municipal 838/97, Artigo 2o, Inciso I e III. Estes diplomas legais 

estabelecem o RAP como instrumento necessário ao licenciamento ambiental do Projeto, 

sendo este um estudo técnico necessário para a análise de viabilidade ambiental de 

atividades consideradas potencial ou efetivamente passíveis de impactos significativos no 

meio ambiente, no sistema viário e na qualidade de vida da comunidade lindeira, 

identificando as informações mais relevantes, para a tomada de decisão por parte da 

equipe de análise do documento e concessão da viabilidade ambiental por parte da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

 

3.1.5 Componente (v) Gerenciamento 
 

Com relação ao Componente (v) Gerenciamento, as ações envolvem a 

contratação de empresa para o Gerenciamento Geral do Projeto, e a contratação de 

empresas para a realização da Supervisão de Obras, Ambiental e Social do Projeto. 
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Essas duas contratações têm como objetivo dar suporte e apoio à Unidade de 

Gerenciamento do Projeto (UGP), entidade que será constituída por servidores públicos 

de carreira da PMC. A UGP é subordinada ao Prefeito, por meio de um Comitê Gestor 

formado pelos secretários municipais das principais pastas envolvidas no projeto (IPPUC, 

SMOP, SMF, SGM, COHAB-CURITIBA e SMMA). 

O Gerenciamento Geral refere-se à prestação de serviços especializados de apoio 

técnico à UGP, para assegurar o cumprimento dos requisitos técnicos e legais das obras 

e dos planos, cronogramas e condições de implementação do projeto. A Supervisão de 

Obras, Ambiental e Social refere-se à prestação de serviços de apoio à UGP, 

compreendendo acompanhamento das medições e dos pagamentos das obras mediante 

a elaboração de relatórios, e supervisão do Programa de Gestão Ambiental (PGA) 

resultante do RAP. O PGA, além de ações ambientais contém os Programas Sociais 

necessários à consecução do projeto. A estrutura do Projeto de Trabalho Social (PTS) em 

desenvolvimento será adequado às diretrizes do RAP. 

A auditoria do PGRC Curitiba será realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná (TCE-PR) em razão de um acordo entre o Município de Curitiba e o TCE-PR. O 

relatório da auditoria será elaborado anualmente e entregue até o último dia útil do 

primeiro semestre subsequente ao período auditado. Desde 2009, o TCE-PR desempenha 

a auditoria dos programas de financiamento do município junto ao Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e à AFD, que se encontram em execução e, portanto, não 

constitui produto do financiamento pretendido no Projeto junto à AFD. Caso ocorra 

alguma modificação no acordo, o município assumirá os custos da contratação de 

serviços de auditoria para o PGRC Curitiba. 

O Projeto de Trabalho Social (PTS) que será acompanhado pela Supervisão de 

Obras, Ambiental e Social, será custeado e implantado com recursos da Prefeitura e da 

COHAB-CURITIBA, não integrando, portanto os componentes a serem financiados. O 

valor estimado para a realização dessas ações é de aproximadamente 3% dos 

componentes finalísticos voltados à produção de unidades habitacionais, reassentamento 

das famílias e infraestrutura urbana. Os recursos para a realização de ações da natureza 

do PTS estão previstos no Plano Plurianual 2018-2021, aprovado pela Lei Municipal no 

15.131/2017, dentro do Programa Viva Curitiba Cidadã. Este programa tem por objetivo 

promover acesso aos direitos básicos de cidadania, por meio de ações intersetoriais 

voltadas ao desenvolvimento pleno do indivíduo e a integração com o meio, valorizando 

a diversidade de expressões e considerando a sustentabilidade de recursos. Para o 

período de 2019 a 2021 estão previstas como despesas de capital o valor de 33,5 
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milhões de Euros. Os valores destinados ao PTS serão apropriados nas peças 

orçamentárias (LDO e LOA), com ação específica, na época da sua execução. 

O PTS, atendendo as diretrizes definidas no RAP, contempla ações que dão 

suporte à intervenção física, e tem como objetivo promover o exercício da participação e 

inserção social das famílias envolvidas direta e indiretamente no projeto, em articulação 

com as demais políticas públicas. O serviço social estará presente em todas as etapas do 

Projeto, desde a fase que antecede as obras, durante as obras e, pelo menos, por um 

ano de acompanhamento após os últimos reassentamentos. Dessa forma, durante todo o 

processo de intervenção haverá intenso trabalho intersetorial entre a COHAB-CURITIBA 

e demais secretarias de políticas públicas do município. As ações têm por objetivo 

disponibilizar o suporte necessário às famílias nos processos de informação, preparação 

e acompanhamento, visando a adaptação aos novos padrões de moradia, incentivando a 

permanência das famílias na área revitalizada e, assim, buscando a sustentabilidade da 

intervenção. 

A Tabela 3.1 apresenta os valores do Projeto. 
Tabela 1 – Valores do projeto para fins de financiamento junto à AFD 

 
Fonte: Carta-Consulta COFIEX 

 

Considerando-se as ações nos Componentes acima descritos, o Projeto Gestão de 

Risco Climático Bairro Novo do Caximba configura-se, portanto, como um Projeto de 

relevante cunho ambiental e socioeconômico, e de garantia da sustentabilidade e do 

ordenamento equilibrado dessa importante área situada no encontro dos Rios Barigui e 

Iguaçu, exemplares distintos da bacia hidrográfica curitibana e paranaense com 

relevância nacional. 

A Figura 3.9 apresenta a situação atual da Vila 29 de Outubro, e as Figuras 3.10 a 

3.14 apresentam ilustrações Projeto após sua implementação. 
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Figura 3.9 - Área do projeto em agosto de 2017 

 
 
 

 
Figura 3.10 - Cenário após a implantação do projeto 
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Figura 3.11 - Vista parcial da proposta – Parque Linear 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 3.12 - Vista parcial da proposta – Reassentamento da Área B1, contígua ao Parque Linear 
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Figura 3.13 - Vista geral da proposta 

 
 

 

 
Figura 3.14 - Vista geral da proposta 

 
 

A Seção 4 a seguir, apresenta o Estudo de Vulnerabilidade do Município. 
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4 AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA PARA O 

MUNICÍPIO DE CURITIBA – ESTUDO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO 

 

Essa Seção apresenta um resumo da Avaliação de Vulnerabilidade Ambiental e 

Socioeconômica para o Município de Curitiba, aqui denominada Estudo de 

Vulnerabilidade do Município, concluída em 2013. O Estudo de Vulnerabilidade do 

Município resulta em uma Matriz de Análise de Risco para Curitiba, que além de fornecer 

uma visão geral de todos os efeitos significativos do clima sobre três Sistemas 

(Construído, Ambiental e Social) possui também os seguintes objetivos: 

§ Identificar os setores mais vulneráveis aos diferentes fenômenos climáticos; 

§ Garantir uma análise exaustiva e completa dos fatores que devem ser 

considerados durante a elaboração de uma estratégia de adaptação às 

mudanças climáticas; 

§ Reduzir o grau de subjetividade dos analistas e especialistas exigindo uma 

análise diferenciada da probabilidade dos impactos e sua gravidade; 

§ Oferecer uma escala sobre a qual podem ser identificados os riscos climáticos 

mais significativos; 

§ Oferecer uma escala sobre a qual podem ser identificadas as principais 

vulnerabilidades para os três sistemas avaliados: construído, ambiental e 

social. 

Dessa forma, com base nessa Matriz elaborada para a cidade de Curitiba, por 

meio da utilização na mesma metodologia, na Seção 5 AVALIAÇÃO DAS 

VULNERABILIDADES AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICAS DA ÁREA DO PGRC CURITIBA, 

foi realizada a avaliação da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica da Vila 29 de 

Outubro. 

Com relação aos procedimentos para a elaboração do Estudo de Vulnerabilidade 

do Município, o mesmo foi realizado considerando o Plano de Ação estabelecido pelo 

Fórum Curitiba sobre Mudanças Climáticas, no qual uma das etapas referia-se à 

execução de um Estudo de Vulnerabilidade. 

O Estudo foi financiado pelo Banco Mundial e desenvolvido pela SNC-Lavalin 

Projetos LTDA., e teve entre outros objetivos, a identificação de pontos críticos de 

enchentes e inundações na região de estudo, Região Metropolitana de Curitiba inserida 

na bacia do Alto Iguaçu, a serem afetados pelas consequências das mudanças climáticas, 

assim como avaliar o impacto nas estiagens. 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA           78 

Essa avaliação de vulnerabilidade às mudanças climáticas na região metropolitana 

de Curitiba buscou compreender e divulgar questões relacionadas às mudanças 

climáticas não só globalmente, mas também em esferas locais e regionais. Segundo o 

Estudo, a redução de escala para avaliação dos impactos das mudanças climáticas é uma 

questão complexa, mas enfrentar o problema de forma global, regional e local é 

certamente parte da solução para lidar com os impactos, uma vez que: 

(i) é em nível local e regional que os seres humanos enfrentam as realidades 

causadas pelas mudanças globais, particularmente através de eventos extremos e, 

(ii) é em nível local e regional que agindo para corrigir situações indesejáveis, 

bem como tirando proveito de qualquer situação positiva que possa ocorrer, que os 

impactos parecem gerenciáveis (IPCC, 2012 apud SNC-Lavalin, 2013). 

Segundo o Estudo de Vulnerabilidade do Município, o Estudo ajuda no 

posicionamento de Curitiba em seu processo de adaptação, além de permitir uma 

compreensão local dos impactos das alterações climáticas. 

No Estudo, a avaliação das vulnerabilidades foi dividida em duas áreas: as 

ambientais e as socioeconômicas. Com relação a avaliação ambiental, o Relatório de 

Avaliação Final (Relatório Final AMB-F) referente às vulnerabilidades e potencialidades 

ambientais apresenta os seguintes tópicos: 

§ Síntese dos resultados apresentados nos três relatórios técnicos ambientais 

(Relatórios Ambiental AMB-1, AMB-2 e AMB-3); 

§ Análise do cruzamento entre as informações de declividade e formas de 

rampa realizada com o objetivo de identificar as áreas com maior 

suscetibilidade à erosão; 

§ Avaliação da evolução ou regressão de áreas permeáveis e impermeáveis e 

sua relação com o escorrimento superficial. 

Assim, o Relatório de Avaliação Final Ambiental (AMB-F) é composto por 4 

capítulos principais: 

§ O primeiro capítulo intitulado "O que significa o termo mudança climática?" 

apresenta o conceito científico que embasa a noção das mudanças climáticas. 

§ O segundo capítulo, intitulado "Caracterização climática atual e futura" 

descreve o clima atual e futuro da região de Curitiba. 

§ O terceiro capítulo, intitulado "Análise das vulnerabilidades ambientais" 

fornece uma visão geral sobre as vulnerabilidades da área de estudo 

relacionadas com as mudanças climáticas, e 

§ O último capítulo apresenta as conclusões do relatório. 
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Já com relação às vulnerabilidades socioeconômicas, o Relatório Final 

Socioeconômico (Relatório Final SOC-4), referente à etapa de Avaliação das 

Vulnerabilidades e Potencialidades Socioeconômicas apresenta os seguintes produtos: 

§ Situação econômica e social da cidade de Curitiba: atual e perspectiva 2050; 

§ Potencialidades e vulnerabilidades socioeconômicas da cidade de Curitiba 

(incluindo a avaliação dos resultados da Matriz de Análise de Riscos da cidade 

de Curitiba); 

§ Políticas públicas para o período de 2011-2050; 

§ Avaliação conclusiva. 

 

 

4.1 AVALIAÇÃO DAS VULNERABILIDADES AMBIENTAIS 

 

Conforme descrito no Estudo de Vulnerabilidade do Município, os cenários de 

emissões de GEE geralmente denominados SRES (Special Report on Emissions 

Scenarios) foram publicados em 2001 no terceiro relatório do IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) e foram igualmente a base dos trabalhos do quarto relatório 

de avaliação do IPCC de 2007. Eles equivalem a quatro evoluções futuras possíveis de 

emissões de gases de efeito estufa. Dois dos cenários dão mais ênfase às riquezas 

materiais (letra A) e os outros dois são mais voltados para a sustentabilidade e a 

equidade (letra B). Além disso, dois cenários enfatizam a globalização (número 1) e os 

outros dois o nível regional (número 2). Desta forma, os cenários possíveis são os 

seguintes: 

§ A1: mundo globalizado homogêneo (tendência do mercado); o qual possui 

três cenários: A1B (cenário de estabilização), A1F (máximo uso de 

combustível fóssil), A1T utilização predominante de combustíveis não-fósseis; 

§ A2: mundo regionalizado heterogêneo (incompatibilidade das civilizações) e 

forte atividade econômica; 

§ B1: mundo globalizado marcado por políticas voltadas para a sustentabilidade 

e a equidade (desenvolvimento sustentável); 

§ B2: mundo regionalizado marcado por políticas voltadas para a 

sustentabilidade e a equidade (mistura da zona verde). 

Os cenários do IPCC considerados no Estudo de Vulnerabilidade desenvolvido 

para o Município foram o A1B e o A2 para as narrativas do modelo global, e o A2 e B2 

para as narrativas do modelo regional. 
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Assim, no Estudo foram utilizados dois modelos climáticos: um global e outro 

regional, o primeiro determina os efeitos em grande escala de evolução das 

concentrações de GEE, das erupções vulcânicas, etc. sobre o clima mundial. O segundo 

permite aumentar a resolução horizontal e vertical do modelo global para uma área de 

interesse menor, ou seja, as simulações regionais reproduzem de maneira mais refinada 

as grandes tendências das simulações geradas a partir dos modelos globais. Além dos 

dois modelos climáticos também foram considerados dados meteorológicos 

observacionais da região para que fosse possível fazer a caracterização do clima atual. O 

modelo climático global usado neste estudo é o CGCM3 proveniente do Canadian Center 

for Climate Modeling and Analysis e o regional é HadRM3P do Hadley Centre. Os dados 

observacionais foram obtidos do Climatic Research Unit (CRU). 

Com relação às séries dados utilizadas, o Quadro 4.1 apresenta as séries de 

dados avaliadas para os modelos global e regional assim como dos dados 

observacionais. Verifica-se que o período futuro de 2071 a 2100 é comum aos dois 

modelos climáticos, período para o qual o modelo regional foi rodado na região pela 

equipe do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
Quadro 4.1 - Séries de dados avaliadas 

 

 

 

4.1.1 Clima atual 

 

Apresentam-se nesse item alguns dos resultados da caracterização climática atual 

e futura da região de Curitiba, respectivamente, apontadas pelo Estudo de 

Vulnerabilidade. 

De acordo com o Estudo de Vulnerabilidade, o estudo das variações climáticas 

passadas e atuais ajuda a melhor compreender as eventuais modificações futuras. As 

análises das temperaturas e precipitações durante o século XX mostram que o clima 

sofreu grandes mudanças. 

A Figura 4.1 apresenta as médias mensais de temperatura para o período atual 

(1961 a 1990) usando os dados extraídos dos modelos global CGCM3, das cinco 

diferentes execuções (Runs), e regional (HadRM3P) e do CRU. Segundo o Estudo de 
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Vulnerabilidade, a avaliação dos dados apresentados permite afirmar que os dados do 

modelo regional representam melhor o clima atual que o modelo global, isto é, os dados 

de temperatura do modelo regional em relação aos dados observacionais apresentam 

grau adequado de concordância. 

 
Figura 4.1 - Médias mensais de temperatura (1961-1990) a partir 

dos dados do CRU, do CGCM3 e do HadRM3P 
 
A Figura 4.2 apresenta a evolução das temperaturas médias anuais dos dados do 

CRU para o período de 1961 a 2009, onde é possível observar a ocorrência de um 

aumento nestas variáveis ao longo do tempo. Os dados apresentados na Figura 4.2 

permitem observar que a temperatura média anual, em 1961, foi de 18,28 oC e a de 

2009 foi de 19,41 o C, ou seja, houve um aumento de mais de 1 grau Celsius no período. 

Conforme apontado no Estudo de Vulnerabilidade, de acordo com o IPCC (2007), as 

alterações da temperatura da superfície no Brasil variaram entre 0 a 2 °C para o período 

de 1901 a 2005 e de 0 a 0,7 °C para o período de 1979 a 2005, com aquecimento mais 

significativo no sudeste do Brasil. 

 
Figura 4.2 - Evolução das temperaturas médias anuais para o 

período de 1961 a 2009, a partir de dados do CRU 
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A Figura 4.3 apresenta a evolução das temperaturas sazonais para o período de 

1961 a 2009 assim como as respectivas curvas de tendência, elaborada a partir dos 

dados observacionais dos dois pontos de grid situados na região de Curitiba. Verifica-se 

um aumento significativo das médias sazonais de temperatura a partir dos anos 1990 

para todas as estações do ano. Vale salientar que por convenção, os meses adotados 

para o verão são: dezembro, janeiro e fevereiro (DJF); para o outono: março, abril e 

maio (MAM); para o inverno: junho, julho e agosto (JJA) e para a primavera: setembro, 

outubro e novembro (SON). 

 

Figura 4.3 - Evolução das temperaturas sazonais de 1961 a 2009, 
a partir de dados do CRU 

 
Com relação à precipitação, A Figura 4.4 apresenta as normais de precipitação 

para o período de 1961 a 1990 a partir dos dados do CRU, das diferentes execuções 

(Runs) para o clima atual do modelo global (CGCM3) assim como as simulações obtidas 

a partir do modelo regional (HadRM3). Verifica-se que o ciclo anual é bem representado 

pelos modelos climáticos e os dados do CRU. No entanto, contrariamente ao observado 

para a variável temperatura, não se observa um grau adequado de concordância entre 

os dados avaliados. 
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Figura 4.4 - Médias mensais de precipitação (1961-1990) a partir dos 

dados do CRU, do CGCM3 e do HadRM3P 
 

A Figura 4.5 apresenta a evolução da soma das precipitações para o período de 

1961 a 2009. Os dados mostram um acréscimo nas precipitações totais ao longo dos 

anos o que, segundo o Estudo de Vulnerabilidade, corrobora com as conclusões do 

relatório do IPCC (2007) para o sul do Brasil e também com os estudos realizados por 

Groisman et al (2005) e Marengo et al (2009). 

 
Figura 4.5 - Evolução da soma das precipitações anuais para 

o período de 1961 a 2009, a partir de dados do CRU 
 

A Figura 4.6 apresenta a evolução das precipitações sazonais para o período de 

1961 a 2009, assim como as respectivas curvas de tendência. Segundo o Estudo de 

Vulnerabilidade, os dados apresentados nesta Figura corroboram com o estudo realizado 

por Bombardi (2008), que cita que a intensa atividade convectiva e circulação de grande 

escala durante o verão austral sobre a América do Sul Tropical estão associadas ao 

regime de monções da América do Sul. A monção causa fortes chuvas durante o verão, 
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conforme evidenciado nesta Figura. A partir dos anos 90 observa-se a presença de forte 

El Niño. 

 
Figura 4.6 - Evolução das precipitações sazonais de 1961 a 2009, 

a partir de dados do CRU 
 
 
4.1.2 Clima futuro 

 

Seguindo a mesma metodologia utilizada para avaliar o clima atual, a seguir são 

avaliados os dados de temperatura e precipitação gerados pelos modelos global e 

regional para avaliação do clima futuro, conforme apresentado no Estudo de 

Vulnerabilidade. 

A Figura 4.7 apresenta os deltas de temperatura obtidos a partir dos dados do 

modelo global CGCM3 para a RMC e mostram a previsão de aquecimento para a região. 

Conforme antecipado no Estudo, o aquecimento é mais significativo para o cenário A2 

(linhas em vermelho), que para o cenário A1B (linhas em azul) visto que o cenário A2 

prevê maiores emissões de GEE. Os resultados das cinco execuções (Runs) do modelo 

são menos robustos para os meses de setembro e outubro. 

 

Figura 4.7 - Anomalias mensais das temperaturas simuladas 
pelo modelo CGCM3 
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A Figura 4.8 apresenta as anomalias sazonais das temperaturas para os dados do 

CGCM3. De maneira geral, os aumentos de temperatura previstos pelas 5 execuções são 

da ordem de 3 e 4 graus Celsius para os cenários A1B e A2, respectivamente, para as 

estações verão, outono e inverno. O modelo também prevê um aquecimento para a 

primavera, mas as variações não apresentam um padrão definido no período de 2071 a 

2100. Projeções de temperatura para o cenário A1B usando 21 modelos globais para a 

América do Sul preveem aumentos de temperatura que são coerentes aos previstos 

neste estudo (Christiansen et al., 2007). Metade dos modelos utilizados prevê aumentos 

de temperatura que variam entre 2,3 e 3,11o C para o fim do século XXI. 

 
Figura 4.8 - Anomalias sazonais das temperaturas modeladas 

para as cinco execuções do modelo global CGCM3 
 

Já a Figura 4.9 apresenta os deltas de temperatura obtidos a partir dos dados de 

1961-1990 versus 2071-2100 para o Modelo regional HadRM3P. Verifica-se que exceto 

para o mês de outubro, o cenário A2 prevê um aquecimento mais significativo do que o 

cenário B2. 

 
Figura 4.9 - Anomalias mensais das temperaturas simuladas 

pelo modelo regional HadRM3P 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA           86 

A Figura 4.10 apresenta as anomalias entre as temperaturas sazonais do clima 

atual (1961- 1990) em relação às médias sazonais das projeções de clima futuro (2071-

2100). De acordo com o Estudo de Vulnerabilidade, as tendências ao aquecimento no 

final do século variam entre 2 e 4 graus, em concordância com os resultados obtidos por 

Marengo et al, 2009a, e o cenário A2 prevê um aquecimento mais significativo do que o 

B2. 

 
Figura 4.10 - Anomalias sazonais das temperaturas 

simuladas pelo modelo regional HadRM3P 
 

De acordo com o Estudo de Vulnerabilidade, estes resultados são coerentes com 

outros estudos realizados na América do Sul usando modelos regionais (Nuñez et al, 

2008; Marengo et al, 2009a), que preveem um aquecimento para o verão que varia 

entre 2 e 4 oC e para o inverno entre 3 e 5 oC. A Figura 4.11 apresenta o perfil de 

temperatura para a cidade de Curitiba para o período de referência e também para o 

cenário futuro A2. 

 
Figura 4.11 - Perfil de temperatura para a cidade de Curitiba 
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Com relação as precipitações, as incertezas relacionadas às projeções usando 

modelos climáticos para essa variável são mais significativas do que as relacionadas à 

variável temperatura. A Figura 4.12 mostra o alto nível de incerteza das simulações para 

a variável precipitação para o final do século XXI, segundo o modelo CGCM3. As 5 

execuções (Runs) cobrem um grande espectro de tendências possíveis. Contudo, o 

inverno parece ser mais afetado por uma redução das precipitações. De maneira geral, 

segundo as simulações do CGCM3 sobre Curitiba, a região não parece ser afetada por 

uma ausência de precipitação. Isto não quer dizer que não poderá ocorrer períodos de 

escassez. Os estudos climatológicos regionais sobre os extremos climáticos (Nobre et al, 

2010) indicam que as mudanças nos extremos são compatíveis com o aquecimento 

global: as tendências são particularmente positivas para as noites quentes e são 

negativas para o surgimento de noites frias. O estudo mostra também uma tendência 

positiva para a ocorrência de fortes precipitações e de dias secos consecutivos. 

 
Figura 4.12 - Delta das precipitações mensais 

simuladas pelo modelo global CGCM3 
 
Os dados apresentados na Figura 4.13, que apresenta os deltas das precipitações 

sazonais, confirmam as incertezas relacionadas às projeções de precipitações para o 

futuro para as cinco execuções do modelo CGCM3. Verifica-se uma concordância nas 

modelagens apenas para o verão, para as demais estações, as projeções não seguem 

um padrão bem definido para nenhum dos cenários avaliados. 
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Figura 4.13 - Variações das precipitações sazonais simuladas pelo CGCM3 

 

A Figura 4.14 apresenta os deltas das precipitações modeladas pelo modelo 

regional HadRM3P. De maneira geral, os dois cenários avaliados preveem maiores taxas 

de precipitação, exceto para os meses de fevereiro (cenário B2), julho e agosto. Verifica-

se uma concordância adequada entre os dois cenários avaliados, apesar do cenário A2 

prever maiores precipitações que o cenário B2. 

 
Figura 4.14 - Delta das precipitações mensais modeladas 

pelo modelo regional HadRM3P 
 

Na Figura 4.15, que apresenta os deltas das precipitações sazonais modelados 

pelo modelo regional, de acordo com o Estudo de Vulnerabilidade, similarmente ao 

observado por Marengo et al (2009a), são previstas menores taxas de precipitação para 

o inverno. Mesmo se as previsões demonstram que as precipitações em julho e agosto 

serão mais baixas no período futuro em relação ao do período de referência, as maiores 

precipitações no mês de junho fazem com que o volume total previsto para o inverno no 

futuro seja superior ao do período de referência. 
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Figura 4.15 - Variações das precipitações sazonais 

simuladas pelo HadRM3P 
 

De acordo com o Relatório Ambiental 1 (AMB-1) do Estudo de vulnerabilidade, 

levando em consideração a revisão da literatura e as análises fornecidas, o Quadro 4.2 

apresenta os impactos decorrentes das mudanças climáticas para a região metropolitana 

de Curitiba. As tendências ao aquecimento são nítidas. Com relação às precipitações, 

deve-se prever a gestão de um ciclo hídrico perturbado em relação ao atual. As 

tendências relacionadas aos eventos extremos são particularmente interessantes. Na 

verdade, estes eventos extremos aumentando, deve-se prever a ocorrência de fortes 

chuvas e períodos prolongados sem chuva. Estas tendências são úteis para antecipar as 

vulnerabilidades e as potencialidades relacionadas às mudanças climáticas para a região 

de Curitiba. No entanto, na avaliação dos impactos destas tendências devem-se levar em 

conta as incertezas dos resultados apresentados pelos modelos o que será realizado nos 

próximos relatórios. 
Quadro 4.2 - Sumário preliminar das mudanças climáticas previstas 

para a região metropolitana de Curitiba 

 
 

Indicadores mais específicos foram calculados a partir dos dados coletados nos 

demais relatórios. No entanto, segundo o Estudo, a partir desses dados, pode-se induzir 

que os setores da agricultura, de drenagem urbana, planejamento urbano, gestão de 

infraestruturas, assim como saúde publica devem antecipar medidas de adaptação para 

combater os efeitos adversos e aproveitar as oportunidades decorrentes do aquecimento 

previsto. 
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4.1.3 Vulnerabilidades Ambientais 

 

Conforme apresentado no Estudo de Vulnerabilidade, segundo Babovic (1998) um 

modelo hidrológico é uma simplificação, ou abstração, representativa do sistema hídrico 

real. A modelagem de sistemas hídricos é importante para que se possa estudar e 

conhecer, através de processos de simulação, o comportamento deste sistema em, por 

exemplo, escoamentos superficiais em resposta aos estímulos provocados por processos 

de precipitação. Os modelos hidrológicos são utilizados para simular os processos de 

transformação de precipitação em escoamento superficial, permitindo estimar os 

impactos sobre o regime de vazões na região de estudo por meio da transformação das 

precipitações pelos modelos climáticos em escoamento superficial. 

Para que a modelagem da bacia hidrográfica, usando modelos hidrológicos, seja a 

mais representativa possível dos processos hídricos, ela deve incluir a estruturação do 

modelo, assim como sua calibração e verificação. No estudo realizado no Município de 

Curitiba, para simular os processos hidrológicos intervenientes, a geração de 

escoamento superficial na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, foi utilizado o modelo 

hidrológico HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modelling System), 

versão 3.5 (HEC, 2010). 

O Quadro 4.3 apresenta alguns dos resultados obtidos das modelagens 

hidrológicas realizadas para cada cenário climático estudado no que diz respeito aos 

extremos anuais médios de vazões máximas e mínimas diárias. De acordo com o Estudo 

de Vulnerabilidade, observa-se que os cenários climáticos derivados pelo modelo global 

CCCma_cgcm3 indicam um acréscimo de até 10,9% nas vazões máximas diárias, e um 

decréscimo de até 5,5% nas vazões mínimas diárias. Os cenários climáticos derivados 

pelo modelo regional HadRM3P indicam um acréscimo nas vazões máximas e mínimas 

diárias de até 37,6% e 11,1%, respectivamente. Percebe-se que os prognósticos 

derivados do modelo regional tendem a prever uma distorção mais acentuada no regime 

hidrológico. 
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Quadro 4.3 - Valores extremos anuais médios segundo os cenários climáticos simulados 
pelo modelo hidrológico – Estação hidrométrica de Guajuvira (código DNAEE 65025000) 

 
 

O parâmetro Q7,10 que representa a vazão mínima com média móvel de 7 dias e 

período de recorrência de 10 anos foi utilizado para a caracterização da vazão média em 

períodos de estiagem. O Quadro 4.4 apresenta as vazões Q7,10 para cada cenário 

climático estudado, assim como para o período de referência 1961-1990 (5,7 m3/s), 

onde, de acordo com o Estudo de Vulnerabilidade, é possível observar que os modelos 

climáticos avaliados não afetarão significativamente as vazões médias durante períodos 

secos, comparativamente aos valores médios históricos. Constata-se que dentro do 

contexto das mudanças climáticas para o período de 2071 a 2100, o pior cenário de 

estiagem é o A1B, proveniente do modelo global, mas a ordem de grandeza independe 

do cenário considerado. 
Quadro 4.4 - Vazões características Q7,10 

 
 

A simulação dos impactos das mudanças climáticas sobre os processos 

hidrológicos intervenientes ao regime de vazões do sistema hidrográfico foi realizada 

usando as séries sintéticas de precipitação que foram geradas através do método dos 

Deltas. Para isto foi aplicado, sobre o modelo hidrológico, que modela e simula os 

processos de chuva-vazão, as séries sintéticas de precipitação geradas segundo as 

narrativas dos cenários climáticos supracitados. Com isso, foram obtidos cenários 

distintos de regimes de vazões, utilizados para avaliação de anomalias de vazões 
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extremas em períodos de inundações e em períodos secos. A modelagem das linhas de 

inundação é realizada através do uso de modelos hidráulicos, os quais são utilizados 

para simular escoamentos em cursos d’água e para se reproduzir mapas que indiquem 

áreas susceptíveis a um acréscimo na magnitude das inundações devido aos efeitos das 

mudanças climáticas, por exemplo. No Estudo de Vulnerabilidade, para cada cenário 

derivado a partir do modelo hidrológico, procedeu-se a modelagem de linhas de 

inundação através do uso do modelo hidráulico HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center 

– River Analysis System) e de ferramentas do SIG (Sistema de Informação Geográfico): 

como os softwares ArcMap e HEC-GeoRAS (HEC, 2010). 

Para a região de Curitiba, o modelo regional prevê mais precipitações que o 

modelo global canadense. Consequentemente, em termos de delimitação de zonas de 

inundação, o cenário do modelo regional é o que representa a pior situação para a 

região. O Quadro 4.5 apresenta um comparativo da extensão das áreas de inundação 

entre o cenário de referência e os cenários climáticos futuros, calculadas com o auxílio 

do programa ArcVIEW, para a bacia do Alto Iguaçu. Verifica-se que o modelo regional 

prevê um aumento mais significativo na extensão das áreas com risco de inundação do 

que o modelo global. Além disso, o cenário A2 do modelo regional prevê uma maior 

extensão das áreas com risco de inundação.  
Quadro 4.5 - Extensão das áreas com risco de inundação para a Bacia do Alto Iguaçu 

 
 

Vale ressaltar que as incertezas relacionadas ao uso de modelos climáticos ainda 

são importantes. Consequentemente, a interpretação dos resultados obtidos através dos 

diferentes cenários climáticos provenientes destes modelos deve sempre levar em 

consideração as incertezas decorrentes. 

A Figura 4.16 apresenta as áreas com risco de inundação da Bacia Alto Iguaçu 

para o Cenário de Referência 1961-1990 e Recorrência 50 anos, a Figura 4.17 apresenta 

as áreas com risco de inundação da Bacia Alto Iguaçu para o Cenário CGCM3 (Modelo 

Global) e Recorrência 50 anos, e a Figura 4.18 apresenta as áreas com risco de 
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inundação da Bacia Alto Iguaçu para o Cenário HADA2 (Modelo Regional) e Recorrência 

50 anos. 

 
Figura 4.16 - Áreas com risco de inundação da Bacia Alto Iguaçu 

Cenário de Referência 1961-1990 – Recorrência 50 anos 

 

 
Figura 4.17 - Áreas com risco de inundação da Bacia Alto Iguaçu 

Cenário CGCM3 (Modelo Global)– Recorrência 50 anos 
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Figura 4.18 - Áreas com risco de inundação da Bacia Alto Iguaçu 

Cenário HADA2 (Modelo Regional) – Recorrência 50 anos 

 
A Figura 4.19 apresenta as áreas de risco de inundação modeladas para a cidade 

de Curitiba segundo o cenário A2, período de recorrência de 50 anos, do Modelo 

Regional HadRM3P. 

 
Figura 4.19 - Áreas de risco de inundação, cenário A2: HadRM3P 
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A Figura 4.20 apresenta áreas com risco de inundação para a bacia do Rio Barigui 

para o Cenário HADA2 (Modelo Regional) e Recorrência 50 anos. 

 
Figura 4.20 - Áreas com risco de inundação da Bacia do Rio Barigui 

Cenário HADA2 (Modelo Regional) – Recorrência 50 anos 
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O Relatório Ambiental 2 (AMB-2), Tomo 1 do Estudo de Vulnerabilidade apresenta 

às fls. 466 o Nível d’Água Máximo e a Vazão de Pico do Cenário HADA2 (50 anos) para 

todas as Estações indicadas. O Quadro 4.6 apresenta o Nível d’Água Máximo e a Vazão 

de Pico do Cenário HADA2 (50 anos) para todas as Estações da bacia do Rio Barigui. 
Quadro 4.6 - Nível d’Água Máximo e a Vazão de Pico do Cenário HADA2 (50 anos) 

 

 
 

Dessa forma, no Estudo de Vulnerabilidade, para proceder a análise das 

vulnerabilidades ambientais de Curitiba, foram avaliados também os seguintes aspectos: 

§ Disponibilidade de Recursos Hídricos (Ciclo Hidrológico Anual, Vazão Média de 

Estiagem; 
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§ Suscetibilidade a inundações; 

§ Suscetibilidade a erosão (Estimativa da erodibilidade dos solos na Bacia do 

Alto Iguaçu; Curvatura das rampas; Potencial natural a erosão dos solos – 

PNE; Potencial de erosão dos solos; Medidas ambientais para a redução de 

perdas de solo); e 

§ Evolução de áreas impermeáveis (Evolução do Escoamento Superficial). 

A partir dessas análises foram elaborados mapas de 

suscetibilidades/vulnerabilidades ambientais. Segundo o Estudo de Vulnerabilidade do 

Município, a criação desses mapas para uma região é muito importante, uma vez que os 

mesmos fornecem informações que podem ser usadas durante o planejamento 

ambiental, bem como sua avaliação diante de ocorrência de desastres ecológicos. A 

seguir são apresentados alguns dos mapas produzidos com o intuito de ilustrar os vários 

fatores intervenientes às vulnerabilidades e potencialidades ambientais, assim como é 

indicada a localização dos pontos críticos decorrentes das mudanças climáticas na região 

de estudo. 

As estimativas de susceptibilidade a erosão dos solos que compõem a Bacia do 

Alto Iguaçu foram efetuadas por meio da aplicação do método USLE Revisado (Revised 

Universal Loss Equation – RUSLE) em ambiente GIS. Segundo o Estudo de 

Vulnerabilidade, o método RUSLE equaciona os principais fatores intervenientes à 

erodibilidade dos solos tais como clima, propriedades do solo, topografia, cobertura 

vegetal e práticas de manejo do solo. A Figura 4.22 apresenta o mapa do potencial de 

erosão da região de estudo, obtido por meio do cruzamento dos dados do potencial 

natural de erosão dos solos com os dados dos fatores de cobertura e ocupação dos 

solos. A maioria das regiões inseridas na bacia do Alto Iguaçu apresenta 

(aproximadamente 90% da área da bacia) baixo a moderado potencial de erosão, 

segundo a classificação estabelecida neste estudo. 
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Figura 4.21 - Mapa do potencial de erosão 
 
Com o objetivo de avaliar o impacto direto da evolução das áreas impermeáveis 

sobre os escoamentos superficiais, foram realizadas simulações com o modelo 

hidrológico variando-se somente a evolução das mesmas áreas nas bacias modeladas, e 

mantendo-se constante todas as demais variáveis climáticas. A Figura 4.22 mostra as 

áreas urbanas que sofrerão um acréscimo de impermeabilização do solo até o ano de 

2040. A Figura 4.23 indica as sub-bacias hidrográficas mais impactadas pelo 

consequente acréscimo dos escoamentos superficiais. Os dados apresentados nas 

Figuras 4.22 e 4.23 permitem estabelecer uma correlação entre as mesmas, ou seja, o 

aumento da impermeabilização previsto para as bacias sul e sudeste terá como 

consequência um aumento mais significativo do escoamento superficial em comparação 

com as demais bacias. 

 
Figura 4.22 - Evolução das áreas impermeáveis nas sub-bacias hidrográficas 
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modeladas – valores estimados para o ano de 2040 versus 2010 
 

 
Figura 4.23 - Evolução dos escoamentos superficiais em decorrência do aumento da impermeabilização do solo 

nas sub-bacias hidrográficas modeladas – valores estimados para o ano de 2040 versus 2010 
 

 

4.1.4 Vulnerabilidade Global 

 

A partir dessas análises foi elaborada a avaliação da vulnerabilidade global. 

Conforme apresentado no Relatório ambiental 3 (AMB-3) do Estudo de Vulnerabilidade 

do Município, o índice de vulnerabilidade foi estabelecido utilizando duas metodologias de 

ponderação distintas em função do elemento analisado, sendo: (i) as INFRAESTRUTURAS 

e (ii) os TERRITÓRIOS. Segundo o Estudo de Vulnerabilidade, a metodologia 

desenvolvida para avaliar as vulnerabilidades das infraestruturas é similar à adotada por 

Peck et al (2007) da Universidade de Western Ontario, para a análise de vulnerabilidades 

frente às inundações. Com o objetivo de sintetizar os resultados obtidos serão 

apresentadas a seguir as vulnerabilidades das infraestruturas com relação aos 

problemas de inundação. Em seguida, serão apresentadas as vulnerabilidades 

territoriais. 

 
 

4.1.4.1 Vulnerabilidade das Infraestruturas 

 
As Figuras 4.24, 4.25 e 4.26 permitem visualizar as infraestruturas vulneráveis 

quanto às inundações na região de estudo com base na cota enchente 100 anos 

(informada pelo IPPUC), no período de referência (1961-1990), e no futuro (2071-2100) 

estimadas com o modelo regional HadRM3P para 50 anos, respectivamente. Vale 
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salientar que para facilitar a legibilidade são apresentados apenas os centroides das 

infraestruturas, ou seja, os centros geométricos. 

O Quadro 4.6 mostra o número de infraestruturas vulneráveis (Escola, Hospital, 

Estação de Tratamento de Água, Estação de Tratamento de Esgoto, Ponte, Viaduto, 

Aterro Sanitário Industrial e Áreas de Habitações Irregulares) localizadas em áreas com 

risco de inundação. A segunda e terceira colunas do Quadro 4.6 apresentam a situação 

considerada na época do Estudo, com base nas áreas de inundação obtidas por meio da 

cota enchente com recorrência de 100 anos (informada pelo IPPUC), conforme dados 

apresentados na Figura 4.24. A quarta e quinta colunas do Quadro 4.6 apresentam a 

situação para o período de referência (1961-1990) obtido a partir das áreas de 

inundação com recorrência de 50 anos obtida para o cenário A2 do modelo regional 

Hadley, conforme dados apresentados na Figura 4.25. As duas últimas colunas do 

Quadro 4.6 apresentam a situação futura (2071-2100), obtida para o cenário A2 do 

modelo regional Hadley, conforme dados apresentados na Figura 4.26. 

Os dados apresentados no Quadro 4.6 mostram que, sob um cenário de mudança 

do clima uma situação de ocorrência de 100 anos pode se tornar uma situação de 

ocorrência de 50 anos, colocando as infraestruturas em uma situação de risco mais 

elevada. Entretanto, devido às diferenças inerentes aos estudos que geraram as cotas de 

enchentes para o período de recorrência de 100 anos e os resultados obtidos usando o 

cenário A2 do modelo regional Hadley apresentados no Estudo de Vulnerabilidade, não 

se pode fazer uma comparação direta, uma vez que as metodologias usadas são 

diferentes. 

Em todo caso, as quatro últimas colunas do Quadro 4.6 mostram nitidamente que 

em comparação ao período de referência (1961-1990), a vulnerabilidade das 

infraestruturas e das áreas de ocupações irregulares aumentarão tanto em número, 

quanto em superfície. Por exemplo: (i) em Curitiba, 2,45 km2 de ocupações irregulares 

(dados fornecidos pelo IPPUC) se encontravam em áreas inundáveis com recorrência de 

50 anos para 2071-2100 (82 centroides) versus 2,22 km2 (80 centroides) para o período 

de 1961-1990; (ii) para a RMC, 1,93 km2 de ocupações irregulares (dados fornecidos 

pela COMEC) se encontram em áreas inundáveis com recorrência de 50 anos para 2071-

2100 (101 centroides) versus 1,67 km2 (94 centroides) para o período de 1961-1990. A 

mesma tendência é observada para os hospitais, as estações de tratamento de esgoto e 

as infraestruturas rodoviárias. 
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Quadro 4.6 - Infraestruturas presentes nas áreas com risco de inundação em Curitiba 

 
 

 
Figura 4.24 - Mapa de vulnerabilidade/fragilidade ambiental relacionado à 

suscetibilidade a inundações (Cota de enchente 100 anos) 
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Figura 4.25 - Mapa de vulnerabilidade/fragilidade ambiental relacionado à 

suscetibilidade a inundações (50 anos 1961-1990) 
 

 
Figura 4.26 - Mapa de vulnerabilidade/fragilidade ambiental relacionado à 

suscetibilidade a inundações (HADA2-50 anos) 
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4.1.4.2 Vulnerabilidades Territoriais 

 

Conforme metodologia apresentada no Relatório Ambiental 3 (AMB-3) do Estudo 

de Vulnerabilidade, o índice de vulnerabilidade territorial frente aos riscos climáticos foi 

construído sobre grids de base de 1 km por 1 km, em função da cobertura da 

porcentagem dos polígonos temáticos por células de 1 km/1 km. O índice desenvolvido 

integra as variáveis relacionadas a: (1) erosão, (2) inundações e (3) urbanização 

(aproximação para ondas de calor): 

§ Para a erosão: a porcentagem representada pela região com alta taxa de 

erosão com inclinação igual ou superior a 10%; 

§ Para a inundação: a porcentagem por célula ocupada por cota-enchente; e 

§ Para a urbanização (aproximação para ondas de calor): a porcentagem por 

célula ocupada com alta taxa de urbanização (uso de solo). 

Os mapas e índices de vulnerabilidade tiveram como objetivo a visualização e 

integração das principais questões relacionadas às mudanças climáticas na área de 

estudo. Estas questões são: 

§ Os problemas de hidrologia, de inundações e drenagem urbana; 

§ Os problemas de erosão, de acúmulo de sedimentos apresentam, por exemplo, 

o risco de afetar os reservatórios de água potável limitando sua capacidade de 

armazenamento; 

§ A questão relacionada à qualidade da água. 

A vulnerabilidade global, que é uma combinação desses problemas de erosão e de 

inundação, é ilustrada pelos Mapas apresentados nas Figuras 4.27 e 4.29, 

respectivamente. O Mapa apresentado na Figura 4.28 ilustra igualmente problemas 

potenciais relacionados às ondas de calor extremo dentro das regiões fortemente 

urbanizadas. A Figura 30 apresenta o mapa de vulnerabilidade global da região. 
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Figura 4.27 - Mapa do índice de vulnerabilidade (territorial) relacionado à variável erosão 
 
 

 
Figura 4.28 - Mapa do índice de vulnerabilidade (territorial) das áreas 

com alta taxa de urbanização 
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Figura 4.29 - Mapa do índice de vulnerabilidade territorial das áreas 

com risco de inundações (HADA2-50 anos) 
 

 
Figura 4.30 - Mapa do índice de vulnerabilidade territorial (HADA2-50 anos v2) 
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4.1.5 Considerações do Estudo de Vulnerabilidade do Município sobre a 

Avaliação das Vulnerabilidades Ambientais 

 

Segundo o Estudo de Vulnerabilidade, as mudanças climáticas podem provocar no 

final do século 21 um aumento de temperatura de 2 a 4 graus na região. O cenário A2 

do modelo regional HadRM3P é o que prevê o maior aquecimento para a região. Com 

relação às precipitações, apesar do alto grau de incertezas, os dois cenários do modelo 

regional preveem maiores precipitações para a região. Por outro lado, as simulações 

realizadas preveem uma diminuição da ocorrência de precipitações no inverno. Como as 

chuvas de verão são mais convectivas, mais eventos de fortes tempestades serão 

observados. 

A análise do potencial de erosão dos solos realizada por meio do cruzamento dos 

dados do mapa de potencial natural a erosão dos solos com o mapa do fator de 

cobertura e ocupação dos solos (Fator C) permitiu observar que aproximadamente 10% 

das áreas da bacia do Alto Iguaçu apresentam solos com potencial moderado a alto de 

erosão, quando se considera a atenuação das coberturas vegetais e outras de origem 

antrópica na atenuação do potencial a erosão natural dos solos. Nestas condições, a 

maioria das regiões inseridas na bacia do Alto Iguaçu apresenta (cerca de 90% da área 

da bacia) baixo a moderado potencial de erosão, segundo a classificação estabelecida 

neste estudo. A avaliação temporal, considerando panoramas de evolução das áreas 

impermeáveis e sua relação com o escoamento superficial, permitiu observar que o 

aumento das taxas de impermeabilização previsto para as bacias sul e sudeste terá 

como consequência o aumento do escoamento superficial. 

Com relação às inundações, espera-se que o período de recorrência de 

inundações se torne mais frequente. As modelagens realizadas indicam que ocorrerá um 

aumento da extensão das áreas de risco de inundação na região. No que diz respeito à 

disponibilidade de recursos hídricos, as simulações realizadas não indicam que ocorrerá 

um déficit de água na região. As estiagens não parecem ser um problema significativo. É 

importante planejar a gestão da água em nível temporal e territorial (bacia hidrográfica), 

uma vez que se preveem maiores precipitações nos meses mais chuvosos e uma 

diminuição no inverno. 

O índice de vulnerabilidade territorial desenvolvido permitiu identificar as áreas 

mais suscetíveis de serem impactadas pelas mudanças climáticas na região de Estudo. 
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Este índice permitiu ilustrar que os bairros centrais da Regional Administrativa Matriz em 

Curitiba podem ser mais vulneráveis às ilhas de calor. Além disso, também foi possível 

identificar as áreas que apresentam índices de vulnerabilidades muito elevados em 

relação às inundações, a partir do cenário climático mais pessimista para a região 

(cenário A2 do modelo regional). 

Com relação à vulnerabilidade das infraestruturas, no Relatório Social (3 SOC-3) 

foram identificadas as infraestruturas que se encontram em áreas de risco de inundação, 

inclusive as ocupações irregulares. No Estudo de Vulnerabilidade, a SNC-Lavalin 

considerou importante que seja avaliada a necessidade e viabilidade de desocupação 

destas áreas. No mesmo relatório também são apresentados os vazios que podem ser 

ocupados, ou seja, que não se encontram em áreas a risco de inundação onde a 

princípio pode ser construído. No entanto, a priorização das áreas onde deve ser 

construído deve levar em consideração os diferentes aspectos das regiões de maneira 

global para evitar outros problemas, tais como a falta de infraestrutura para atender o 

aumento da população. 

Desta forma, de acordo com o Estudo de Vulnerabilidade do Município, pode-se 

dizer que o mapa do índice de vulnerabilidade territorial apresentado pode ser usado 

como uma ferramenta rápida de avaliação das áreas vulneráveis da região. A inclusão 

das variáveis socioeconômicas no mapa da região de estudo permite identificar se as 

mesmas se encontram dentro das áreas mais vulneráveis às mudanças climáticas. Esta 

avaliação é apresentada no Item 4.2 a seguir. 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIOECONÔMICAS 

 

Com relação às vulnerabilidades socioeconômicas, primeiramente o Estudo de 

Vulnerabilidade procedeu uma caracterização da região. 

A caracterização da região de estudo foi um importante fator para a determinação 

das vulnerabilidades socioeconômicas existentes. A caracterização socioeconômica, 

considerando o período 1960-2008 da cidade de Curitiba, foi feita a partir da análise dos 

dados disponíveis dos seguintes blocos temáticos: Comércio Exterior; Finanças Públicas; 

Produção e Emprego; Ativos Tecnológicos; Infraestrutura Física; Educação; Habitação; 

Saúde; e Segurança Pública; Demografia, População e Migração. Maiores detalhes da 

caracterização encontram-se no Relatório Social 1 (SOC-1) do Estudo de Vulnerabilidade 

do Município. 
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4.2.1 Avaliação dos impactos socioeconômicos 

 

Segundo o Estudo de Vulnerabilidade, por meio da análise das probabilidades e 

consequências dos riscos, usando ferramentas de análise qualitativas, é possível avaliar 

qualitativamente os impactos socioeconômicos de determinado fenômeno / 

acontecimento. Assim, no Estudo de Vulnerabilidade do Município foi desenvolvida uma 

Matriz de Análise de Risco para a Cidade de Curitiba com o objetivo de fornecer uma 

visão geral de todos os efeitos significativos do clima sobre três Sistemas considerados: 

o Construído, o Ambiental e o Social. Os principais objetivos do desenvolvimento da 

Matriz foram: 

§ Identificar os setores mais vulneráveis; 

§ Garantir uma análise exaustiva e completa dos fatores que devem ser 

considerados durante a elaboração de uma estratégia de adaptação às 

mudanças climáticas; 

§ Reduzir o grau de subjetividade dos analistas e especialistas exigindo uma 

análise diferenciada da probabilidade dos impactos e sua gravidade; 

§ Oferecer uma escala sobre a qual podem ser identificados os riscos climáticos 

mais significativos; 

§ Oferecer uma escala sobre a qual podem ser identificadas as principais 

vulnerabilidades para os três sistemas avaliados: construído, ambiental e 

social. 

Com relação aos parâmetros metodológicos, A Matriz utilizada pela SNC-Lavalin 

foi baseada na do Protocolo de Engenharia para Avaliação da Vulnerabilidade das 

Infraestruturas às Mudanças Climáticas do Comitê sobre a Vulnerabilidade da Engenharia 

da Infraestrutura Pública do Conselho de Engenharia do Canadá (Protocolo CVIIP: 

Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie de l’infrastructure publique, versão 2009)8. A 

Matriz adaptada pela SNC-Lavalin teve como objetivo avaliar as vulnerabilidades gerais 

dos Sistemas Construído, Social e Ambiental. O Quadro 4.7 apresenta os parâmetros que 

foram considerados para cada um dos sistemas. 

 

 

                                                             
8 15 http://www.pievc.ca/files/PIEVC-Climate_06-07_FR.PDF 
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Quadro 4.7 – Descrição dos principais parâmetros considerados no estudo de 
Vulnerabilidades do Município 

 
(Continua)... 
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(Continuação)... 

 
(Continua)... 
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(Continuação)... 

 
 

A mesma abordagem foi utilizada para os parâmetros climáticos, ou seja, a 

análise dos impactos das mudanças climáticas sobre as infraestruturas se limitou aos 

que podem afetar pelo menos um dos três sistemas considerados (construído, social e 

ambiental). O Quadro 4.8 apresenta os impactos climáticos considerados no Estudo de 

Vulnerabilidade do Município. 
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Quadro 4.8 – Impactos climáticos considerados no Estudo de Vulnerabilidade do 
Município 

 

 
Para a construção da Matriz, foi realizada então a escala de risco correspondendo 

sistematicamente ao produto entre a probabilidade (« P ») de um impacto significativo 

das mudanças climáticas e a gravidade deste impacto (« G »), caso este impacto ocorra, 

tendo como resultado uma escala de risco (« R ») menos ou mais elevada. A Figura 4.31 

ilustra a forma de evidenciação dos riscos. 

 
Figura 4.31 – Evidenciação dos riscos com base na probabilidade e gravidade dos 

acontecimentos 
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A escala de probabilidade, adotada no presente estudo e apresentada no Quadro 

4.9, se refere ao aumento da frequência e da severidade de um dado fenômeno 

climático. Esta classificação foi feita levando em consideração os resultados das 

modelagens climáticas e as características da região, considerando sempre o pior cenário 

(A2). Vale ressaltar que a probabilidade do evento climático será sempre a mesma 

independentemente do sistema avaliado. A probabilidade no Estudo de Vulnerabilidade 

do Município teve variação de 1 a 5, sendo de Rara a Quase Certa. 

Quadro 4.9 - Escala de Probabilidade 

 
 

Com relação à gravidade, a escala de gravidade, apresentada no Quadro 4.10 

permitiu classificar os diversos impactos das mudanças climáticas em função da 

magnitude do impacto negativo sobre os parâmetros identificados (infraestruturas, 

sociedade, meio ambiente etc.), variando de 1 a 5, sendo a mais baixa Insignificante e a 

mais alta Extrema. 

Quadro 4.10 - Escala de Gravidade 

 
 

Vale salientar que a gravidade de um acontecimento é independente da 

probabilidade que o mesmo tem de ocorrer, sem isto a distinção entre 

probabilidade/gravidade perde seu sentido. Consequentemente, o nível de probabilidade 

de um dado fenômeno climático extremo se mantém constante para todos os 

parâmetros potencialmente afetados pelo mesmo. 

Para auxiliar na classificação do grau de gravidade no Estudo de Vulnerabilidade 

do Município foram estabelecidas definições para os diferentes níveis da escala de 
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gravidade para cada um dos três sistemas avaliados (construído, ambiental e social) 

conforme apresentado no Quadro 4.11. Para o sistema social foram necessárias duas 

séries de definições. Vale salientar que a determinação dos níveis de gravidade contou 

com a participação de profissionais multidiciplinares da SNC-Lavalin, do IPPUC, da SMMA 

e de outras partes interessadas. Durante esta avaliação foi importante o envolvimento 

de profissionais de diversas esferas de forma que fossem abordadas as preocupações de 

diversos ângulos. Para o sistema social foram necessárias duas séries de definições. 
Quadro 4.11 - Definição dos níveis de gravidade para os três sistemas 

 
 

Destaca-se que como se trata de uma avaliação qualitativa o Estudo de 

Vulnerabilidade do município apontou que é necessário sempre que possível minimizar o 

grau de subjetividade das análises. Assim, as discussões realizadas entre especialistas 
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multidisciplinares e gestores permitiram avaliar de maneira mais objetiva os possíveis 

impactos. A avaliação da gravidade, a qual foi totalmente independente da avaliação da 

probabilidade, considerou os seguintes aspectos: a sensibilidade dos parâmetros 

afetados; e a significância dos impactos. 

Assim, uma vez determinada a probabilidade e a gravidade, um nível de risco foi 

determinado para cada um dos parâmetros dos sistemas construído, social e ambiental. 

O produto dos níveis de P pelos de G forneceram os do Risco (R), os quais foram 

identificados com as cores amarela, laranja ou vermelha, segundo os limites de riscos 

apresentados no Quadro 4.12. 
Quadro 4.12 – Limites de Risco 

 
 

A partir disso, foi elaborada a Matriz de Análise dos Riscos climatológicos para a 

cidade de Curitiba no Estudo de Vulnerabilidade do Município. Conforme mencionado, a 

atribuição dos graus de probabilidades sobre as colunas identificadas com um “P” foram 

estabelecidas pela equipe da SNC-Lavalin levando em consideração os resultados das 

modelagens climáticas cujos resultados foram apresentados nos relatórios AMB-1 e AMB-

2 e características da região do Estudo. Também conforme citado anteriormente, como 

se trata de uma avaliação qualitativa, a atribuição dos níveis de gravidade (colunas “G”) 

foi realizada por meio de várias discussões. 

A equipe multidisciplinar da SNC-Lavalin realizou várias reuniões internas para 

estabelecer uma avaliação preliminar, a qual foi apresentada e discutida em um 

Workshop realizado nas dependências do IPPUC no dia 22 de novembro de 2012. Vários 

especialistas participaram deste Workshop o que tornou o consenso difícil de ser 

atingido, mas as discussões foram bastante enriquecedoras. Após o Workshop, a 

primeira versão da matriz foi revisada e enviada ao IPPUC para considerações finais. 

A equipe da SNC-Lavalin finalizou a Matriz que se encontra sob sua forma final 

conforme apresentado no Quadro 4.13. O produto dos níveis de P pelos de G fornecem 

os do Risco (R), os quais são identificados com as cores amarela, laranja ou vermelha, 

segundo os limites de riscos apresentados no Quadro 4.12. 
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Quadro 4.13 - Matriz de Análise de Riscos da Cidade de Curitiba 
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A análise dos resultados apresentados na Matriz da Cidade de Curitiba 

mostra que impactos médios a altos podem ocorrer devido a um aumento das 

precipitações, isto é ainda mais nítido graficamente, conforme apresentado na 

Figura 4.32. Os valores apresentados nesta figura foram obtidos a partir da média 

dos valores dos riscos (probabilidade x gravidade) por sistema: ambiental, social e 

construído para cada evento climático (seca, chuvas fortes etc.). Esta 

representação permite identificar quais os parâmetros 

meteorológicos/climatológicos são mais significativos sobre os sistemas avaliados. 

 
Figura 4.32 - Avaliação dos riscos cumulativos 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 4.32 e 4.33 permitem confirmar que 

o impacto climático que apresenta maiores riscos e por consequência 

vulnerabilidades potenciais aos sistemas socioeconômicos analisados são as 

inundações, visto que cada sistema analisado aponta as inundações como sendo 

problemáticas. 

 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA  122 

 
Figura 4.33 - Avaliação dos impactos 

 

Com o objetivo de reduzir a complexibilidade das análises dos resultados 

(grande quantidade de dados, mesma classificação para vários elementos etc.), foi 

estabelecida uma ponderação dos riscos, a qual simplifica os resultados à medida 

que os agrega, assegurando que os riscos mais elevados não sejam negligenciados. 

Segundo o Estudo de Vulnerabilidade, esta metodologia é particularmente útil para 

apresentação dos dados a uma plateia heterogênea, devido ao número reduzido de 

variáveis. A ponderação dos riscos é feita através da atribuição de uma pontuação 

maior ou menor a cada subconjunto do sistema avaliado: construído, social e 

ambiental em função do risco total, ao qual o mesmo é submetido. Foram 

ponderados todos os resultados para que os sistemas potencialmente mais 

vulneráveis sejam destacados. O cálculo realizado não leva em consideração os 

riscos classificados como 5, ou seja, os baixos. Ele estabelece um valor 

proporcionalmente superior aos riscos médio-elevados (125% do seu valor 

nominal) e um valor ainda maior aos riscos elevados (175% do seu valor nominal). 

A ponderação tem como objetivo aumentar a importância, dentro da análise de 

vulnerabilidade, dos riscos classificados como elevados em relação aos riscos baixos 
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e/ou médios. Através de uma fórmula, este cálculo estabelece para cada 

subconjunto (por exemplo: qualidade de vida, abastecimento de águas potável, 

etc.) um grau do risco: 

 
Onde: 

Grau do risco representa, para um mesmo subconjunto, o resultado da 

ponderação dos riscos. 

P é o peso atribuído segundo a classificação do risco, conforme: 

 
R representa a classificação do risco. 

E representa os elementos (por exemplo: “estresse social e mental”, 

“morbilidade”, “mortalidade”) de cada subconjunto. 

A Figura 4.34 apresenta a análise dos resultados para cada subconjunto 

realizada a partir do cálculo de vulnerabilidade para a cidade de Curitiba. Uma vez 

obtida a ponderação através do cálculo de vulnerabilidade, foi realizada a soma dos 

scores obtidos. Isto permitiu identificar quais subconjuntos são mais vulneráveis 

entre os avaliados. 
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Figura 4.34 - Sistemas mais vulneráveis 

 

Segundo a ponderação efetuada, o sistema que apresenta mais 

vulnerabilidade seria a Capacidade dos serviços emergenciais, seguido pelas 

Residências precárias. As atividades sociais, culturais e esportivas se encontram em 

terceiro lugar, devido ao fato de que qualquer perturbação climática trará 

cancelamento da atividade por ela ser não essencial. Os sistemas que seguem 

apresentam, após ponderação, um nível de vulnerabilidade equivalente. 

De acordo com o Estudo de Vulnerabilidade do Município, como se trata de 

uma avaliação qualitativa e não específica de cada sistema, seria importante 

estudar mais profundamente cada um deles. No entanto, como não é viável realizar 

estudos detalhados para cada um dos sistemas de um município é necessário fazer 

uma priorização que pode ser facilitada pela análise dos resultados da Matriz. 
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Num primeiro momento, o Estudo de Vulnerabilidade destacou os sistemas 

apresentando os riscos elevados e riscos médio-elevados para a cidade de Curitiba, 

como pode ser observado a seguir. 

 

 

4.2.2 Sistemas de risco elevado 

 

Os sistemas classificados com um risco elevado em relação às inundações 

(impacto climático predominante) são os seguintes: 

Sistema construído: 

§ Infraestrutura residencial: residências (precárias, irregulares e demais 

residências). 

§ Sistemas de abastecimento de água: capacidade da estação de 

tratamento de água, capacidade da estação de bombeamento, 

disponibilidade de água potável, capacidade do sistema de coleta (água 

de chuva). 

§ Sistema de coleta de águas residuais: capacidade da estação de 

tratamento de águas residuais, capacidade da estação de 

bombeamento/gravidade, capacidade do sistema de coleta. 

§ Fornecimento de eletricidade: infraestrutura de alimentação elétrica e 

infraestrutura de telecomunicações. 

§ Sistema de abastecimento: postos de gasolina. 

Sistema social: 

§ Serviços municipais: capacidade dos serviços de coleta e gestão de 

resíduos, capacidade dos serviços de emergência (polícia, ambulâncias, 

bombeiros), manutenção de parques e espaços verdes e abrigos de 

emergência. 

§ Qualidade de vida: mobilidade dos cidadãos/acessibilidade, atividades 

sociais, culturais e esportivas. 

§ Sistema ambiental: 

§ Solo, fauna e flora: infestações de pragas/insetos. 

Dois sistemas apresentam riscos elevados para dois outros impactos 

climáticos: 

§ Sistema social: a capacidade dos serviços de emergência apresenta um 

risco elevado em relação ao granizo. 
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§ Sistema ambiental: as chuvas fortes podem apresentar um risco elevado 

para a ocorrência de deslizamentos de terra. 

 

 

4.2.3 Sistemas de risco médio-elevado 

 

Vários sistemas apresentam riscos médio-elevados para vários impactos 

climáticos: ondas de calor, chuvas fortes, granizo e inundações. O Quadro 4.14 

resume os sistemas vulneráveis a estes impactos climáticos. Este Quadro reforça a 

predominância do impacto climático das inundações, mas também indica as chuvas 

fortes como sendo um impacto climático significante nos sistemas socioeconômicos 

da cidade de Curitiba. 
Quadro 4.14 - Sistemas classificados com riscos médio-elevados 

segundo o impacto climático 
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4.2.4 Mapas de suscetibilidades/vulnerabilidades socioeconômicas 

 

Mapas de suscetibilidades/vulnerabilidades socioeconômicas podem ser 

elaborados para os diversos sistemas de uma determinada região: infraestrutura 

rodoviária e municipal, saúde, educação, população mais vulnerável. Por exemplo, 

para o Município de Curitiba com o objetivo de identificar quais são e onde se 

encontravam as infraestruturas a risco foram construídos mapas de 

vulnerabilidades. As áreas de risco de inundação consideradas foram as modeladas 

para o cenário A2 do período de recorrência de 50 anos (HADA2), do modelo 

regional HadRM3P do Centro Hadley, uma vez que este é o que prevê os maiores 

impactos para a região de Curitiba. A Figura 4.35, por exemplo, apresenta os 

estabelecimentos de ensino por bairros. Conforme pode ser observado, existem 

bairros que possuem o maior número de estabelecimentos situados em áreas de 

risco de inundação. 

 
Figura 4.35 - Estabelecimentos de ensino e áreas de risco de inundação 
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Como outro exemplo do Estudo de Vulnerabilidade, a Figura 4.36 apresenta 

os estabelecimentos de saúde por bairros. Os equipamentos de saúde foram 

classificados com riscos médio-elevados para as inundações e as chuvas fortes. 

 
Figura 4.36 - Estabelecimentos de saúde e áreas de risco de inundação 

 

Os mapas permitem visualizar as localizações das infraestruturas e 

populações em risco e, consequentemente, listar quais se encontram em áreas de 

risco. A partir dessas informações é possível fazer uma avaliação mais criteriosa do 

estado atual destas infraestruturas e avaliar a resiliência das mesmas a 

determinado impacto climático. A listagem dos estabelecimentos que se encontram 

dentro de áreas de risco de inundação, consequentemente devem ser considerados 

com um risco médio-elevado em ocorrência de inundações na cidade de Curitiba. 

N Figura 4.37 são destacados os bairros que apresentavam um maior 

número de crianças de 0 a 14 anos e também os que apresentam mais idosos, 

populações consideradas como sendo mais vulneráveis, uma vez que precisam de 
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assistência de um terceiro para realizar determinadas atividades. As ondas de calor 

e as inundações foram identificadas como eventos climáticos que acarretam risco 

médio-elevados às populações vulneráveis: crianças e idosos. Verifica-se que vários 

bairros que possuem os maiores números de crianças têm áreas de risco de 

inundação: Cajuru, Uberaba, Boqueirão, Alto Boqueirão, Xaxim  e Cidade Industrial. 

Observa-se que três dos bairros mais populosos: Cajuru, Sítio Cercado e Cidade 

Industrial também estão entre os que possuem mais crianças. Os bairros que 

possuem mais idosos se encontram na região central, alguns dos quais possuem 

áreas de risco de inundação: Juvevê, Hugo Lange, Alto da Rua XV, Alto da Glória, 

Batel e Bom Retiro. Observa-se também a presença de uma população idosa em 

alguns dos bairros mais propícios ao surgimento de ilhas de calor (devido as altas 

taxas de urbanização e impermeabilização): Alto da Rua XV, Hugo Lange, Alto da 

Glória, Juvevê, Jardim Social  e Batel. 

 
Figura 4.37 - Populações vulneráveis e áreas de risco de inundação 

 

Destaca-se que as informações utilizadas como base para a elaboração do 

Estudo de Vulnerabilidade não continham ainda os dados da Vila 29 de Outubro. 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA  130 

Portanto, nesses mapas não são apresentados equipamentos na área de 

abrangência do Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba – PGRC 

Curitiba. Contudo, conforme será apresentado na Seção 5 AVALIAÇÃO DAS 

VULNERABILIDADES AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICAS DA ÁREA DO PGRC 

CURITIBA, a ocupação está situada em sua maior parte na área sujeita à inundação 

para o Cenário Climático A2 do período de recorrência de 50 anos (HADA2), do 

modelo regional HadRM3P do Centro Hadley, que prevê os maiores impactos para a 

região de Curitiba, estando sujeita, portanto às mesmas vulnerabilidades 

identificadas para áreas com as mesmas características. 

 
 

4.4 GERENCIAMENTO DOS RISCOS 

 

Uma vez identificados os potenciais riscos das mudanças climáticas sobre os 

sistemas: construído (infraestrutura), social e ambiental o Estudo de 

Vulnerabilidade do Município apontou como importante definir estratégias para 

gerenciá-los e minimizar as consequências negativas de eventos meteorológicos 

extremos. De acordo com o Estudo, os riscos associados às mudanças climáticas e 

sua gravidade dependerão não apenas de um evento climático, mas também das 

vulnerabilidades e da exposição aos mesmos. Conforme pode ser observado na 

Figura 4.38, os riscos evoluem no tempo em função das variações naturais do 

clima, das emissões de GEE que causam eventos climáticos extremos, dos planos 

de gerenciamento de riscos e dss ações de adaptação que são implementadas. 

 
Figura 4.38 - Evolução dos riscos de desastre 

 

De acordo com o Estudo de vulnerabilidade, as variações do clima, sejam 

elas naturais ou antropogênicas, podem acarretar eventos meteorológicos e 
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climáticos extremos. A exposição ao risco e a vulnerabilidade dos sistemas será 

mais ou menos importante em função dos mecanismos de gerenciamento de riscos 

de desastres e as medidas de adaptação implantadas. A evolução do risco é 

decorrente do fato de que se as emissões de GEE no planeta continuarem 

aumentando os eventos climáticos extremos serão mais frequentes e mais 

potentes, fazendo com que o grau de vulnerabilidade e exposição aumente. Em 

contrapartida, a preparação de uma cidade por meio do gerenciamento dos riscos 

de desastres e do desenvolvimento de um plano de adaptação às mudanças 

climáticas podem ter como consequência a redução da vulnerabilidade e da 

exposição de forma gradual, caso as medidas de mitigação sejam instauradas 

gradualmente. 

O Estudo aponta que a definição de políticas públicas direcionadas à 

adaptação às mudanças climáticas, assim como ao objetivo de se tornar uma 

cidade mais sustentável é muito importante para minimizar os potenciais impactos 

previstos. Dessa forma, o Estudo de Vulnerabilidade do Município sugere políticas 

para a cidade de Curitiba que podem apresentar soluções para uma, duas ou três 

das problemáticas ambientais representadas na Figura 4.39. Assim, para cada uma 

das políticas sugeridas foram identificadas quais problemáticas são visadas por 

meio da mesma. 

 
Figura 4.39 - Problemáticas ambientais das cidades 

 

Após a caracterização da Cidade de Curitiba e da identificação das 

vulnerabilidades e potencialidades da mesma, o Estudo de Vulnerabilidade 

identificou dezoito (18) políticas públicas que podem ser implementadas. Apesar da 

possibilidade de que algumas destas políticas já existam, as mesmas foram 

escolhidas para enfatizar a importância de reforçá-las. As políticas propostas são 
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condizentes com o cenário climático desejável (Cenário B2 do IPCC) que favorece 

soluções locais. 

Segundo o Estudo de Vulnerabilidade, as políticas identificadas possuem 

graus de dificuldades variáveis quando da sua implantação. O Quadro 4.15 

apresenta para cada política sugerida os níveis de complexidade segundo 4 

critérios: custos, implicação de governo/institucional necessária, planejamento e 

dificuldade de fornecimento. 
Quadro 4.15 – Políticas sugeridas e grau de dificuldade de implantação 

 
 

Segundo o Estudo de Vulnerabilidade, as políticas mais simples de serem 

implantadas já foram aplicadas em Curitiba. As políticas mais complexas são mais 

difíceis de serem implantadas, motivo pelo qual provavelmente as mesmas ainda 

não tenham sido implantadas na Cidade. 
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4.5 ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INVESTIMENTOS 

 

Uma vez determinadas as vulnerabilidades da região de estudo, o Estudo de 

Vulnerabilidade do Município identificou quais as áreas que deveriam ser 

priorizadas, visto que os recursos disponíveis para investimentos não são 

ilimitados. 

Não sendo viável agir de imediato em todos os bairros potencialmente 

vulneráveis identificados na cidade de Curitiba, foram sugeridas ações que podem 

ser implementadas em determinado sistema e que poderão trazer benefícios para 

todos os bairros. Por exemplo, a Rede Integrada de Transportes (RIT) poderá 

desenvolver um plano de ação e de comunicação no caso de ocorrência de 

inundações com o objetivo de ajudar na priorização das ações, o Quadro 4.16 lista 

os bairros onde foi identificado um número maior de vulnerabilidades. Este Quadro 

destaca também quais sistemas são potencialmente mais vulneráveis as seguintes 

variáveis climáticas: inundação, chuvas fortes e ondas de calor. 

Quadro 4.16 - Bairros apresentando vários sistemas potencialmente vulneráveis 

 
 

Visto que algumas das escolas do Município de Curitiba se encontram em 

áreas de risco de inundação o Estudo de Vulnerabilidade recomendou que seja 

realizada uma avaliação das mesmas em relação à resiliência das infraestruturas, 

planos de evacuação e planos alternativos de abrigo, caso as escolas municipais 

listadas sirvam de abrigo, diante da ocorrência de inundações. Quanto aos 

equipamentos de saúde, o Estudo recomenda que se avalie a resiliência das 

infraestruturas assim como os planos de evacuação e relocação dos pacientes 
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diante da ocorrência de inundações. A taxa de urbanização dos bairros Centro, Alto 

da Rua XV, Cristo Rei, Batel, Juvevê, Hugo Lange é muito alta, o que torna a 

probabilidade de inundação destes bairros ainda maior devido às altas taxas de 

impermeabilização. Consequentemente faz-se necessário favorecer a criação de 

canteiros com vegetação e a utilização de revestimentos porosos para estes 

bairros. 

Observa-se que o Bairro Caximba não se encontra na lista de bairros mais 

vulneráveis de Curitiba. A Vila 29 de Outubro, nele localizada, vem se consolidando 

a partir de 2010. Contudo destaca-se que, na medida em que não apenas a Vila 29 

de Outubro, como demais ocupações da região da área do projeto vão se 

consolidando, os riscos associados e as vulnerabilidades também vão aumentando 

progressivamente. 

De acordo com o Estudo de Vulnerabilidade, a Cidade de Curitiba deverá 

fazer uma série de investimentos a fim de se preparar para os impactos que as 

mudanças climáticas trarão. Quanto mais a cidade investir na sua adaptação às 

mudanças climáticas menos terá que gastar com prejuízos decorrentes das 

mesmas. Assim, as ações e investimentos previstos na área do projeto Gestão de 

Ricos climático Bairro Novo do Caximba – PGRC Curitiba estão em consonância com 

a preparação da Cidade de Curitiba para melhorar sua capacidade adaptação às 

mudanças climáticas. 

A seguir são apresentadas 8 áreas de investimentos recomendadas pelo 

Estudo de Vulnerabilidade do Município: 

(i) Desenvolvimento de um plano de adaptação: o Estudo sugere que a 

Cidade deveria desenvolver seu plano de adaptação às mudanças 

climáticas que viria complementar seu plano de ação de redução de 

emissões de gás de efeito estufa. Os dois planos abrangeriam a ação 

necessária num contexto de desenvolvimento sustentável. Um plano de 

adaptação poderia ser desenvolvido a partir dos relatórios deste projeto 

e deve incluir os seguintes itens: Lista das medidas de mitigação; 

Priorização: curto, médio e longo prazo; Implementação: Cargos e 

responsabilidades; Meios de implementação: recursos humanos, 

financeiros etc.; Mecanismos de acompanhamento e atualização; 

Indicadores de sucesso; Comunicação e difusão. 

(ii) Elaboração de estudos de infraestrutura específicos: conforme sugerido 

no Estudo, é necessário realizar avaliações detalhadas das 
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infraestruturas nos setores de risco. Estes estudos teriam que ser 

realizados ao longo de prazos curto-médios, seguindo uma priorização 

estabelecida pelos órgãos competentes. Aliás, a realização destes 

estudos poderá ser parte integrante do plano de adaptação mencionado 

no item acima. 

(iii) Aumentar a resiliência de infraestruturas: após a realização de avaliação 

das infraestruturas será possível identificar quais precisam de uma 

manutenção preventiva para aumentar suas resiliências. Da mesma 

forma que o item anterior, estes trabalhos preventivos podem também 

fazer parte do plano de adaptação onde serão estipulados: prazos, 

recursos financeiros necessários etc. Estas obras também podem fazer 

parte integrante do planejamento anual ou bianual de manutenção das 

infraestruturas já existente da prefeitura. 

(iv)  Desenvolver programas: uma outra área onde a cidade de Curitiba 

poderia investir é na criação de programas de incentivo. Estes 

programas poderiam ser elaborados em parceria com outros níveis de 

governo ou com outras instituições. Estes programas poderiam ser 

criados para vários níveis de cidadãos: indivíduos, famílias, corporações, 

instituições etc. Os programas teriam como objetivo estimular ações nas 

infraestruturas/atividades onde a prefeitura não tem um controle direto 

como: imóveis privados, residências, escolas privadas etc. Alguns 

exemplos de programas são: Eficiência energética; Economia de água 

potável; Recuperação de águas pluviais para fins menos nobres; Carona 

solidária (carpool); Transporte ativo (bicicletas, caminhadas etc.); 

Modernização de residências para aumentar resiliência. 

(v) Desenvolvimento de planos de comunicação: conforme transpareceu em 

várias seções do Estudo, o envolvimento da comunidade é um item 

chave. Para atingir a comunidade e obter o compromisso da mesma, ela 

deve ser realmente integrada ao processo. Para tanto, é necessário 

informar os cidadãos sobre a problemática, as ações preventivas, o que 

fazer em caso de emergência etc. Planos de comunicação se tornam, 

portanto, necessários. 

(vi) Integração das mudanças climáticas nos planos de emergência: o 

Estudo apontou que é necessário que o Município de Curitiba revise seus 

planos de emergência levando em conta as mudanças climáticas. Estes 
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já devem incluir algumas recomendações referentes aos riscos de 

inundações, pois a cidade já teve inundações importantes. No entanto, 

de acordo com os resultados apresentados nos relatórios do Estudo, o 

período de recorrência pode passar de 100 para 50 anos e também é 

previsto um aumento das áreas de risco de inundação. 

(vii) Criação de um fundo de apoio para sinistros/situações de emergência: 

quando há inundações, temporais, eventos climáticos extremos há 

sempre sinistros que podem ocasionar custos elevados. É, portanto, 

necessário ter um fundo de apoio para fins de utilização apenas para 

ajudar na reconstrução após desastre ou até mesmo durante a 

emergência em relação ao fornecimento de água, comida de 

subsistência etc. na eventualidade de bairros terem que ser evacuados. 

(viii) Continuar a criação de espaços verdes, implantar telhados verdes: o 

Estudo sugere que deve ser dada continuidade na criação de espaços 

verdes, pois isto auxilia não só na redução da impermeabilização, mas 

também na diminuição do efeito das ilhas de calor. Recomenda-se 

avaliar a possibilidade de criação de telhados verdes. 

A seguir, na Seção 5 AVALIAÇÃO DAS VULNERABILIDADES AMBIENTAIS E 

SOCIOECONÔMICAS DA ÁREA DO PGRC CURITIBA é realizada a identificação dos 

riscos e as vulnerabilidades ambientais da área do Projeto Gestão de Risco 

Climático do Bairro Novo do Caximba – PGRC Curitiba, tendo-se como base o 

Estudo de Vulnerabilidade do Município, buscando identificar os impactos do Projeto 

na redução desses riscos e vulnerabilidades frente ao cenário de mudanças 

climáticas. 
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5 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA ÀS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS DA ÁREA DO PGRC CURITIBA 

 

Com o objetivo de se realizar a avaliação das vulnerabilidades ambientais e 

socioeconômicas em relação às mudanças climáticas, para a área do Projeto de 

Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba – PGRC Curitiba, foram 

utilizadas informações físico-territoriais e socioeconômicas da ocupação Vila 29 de 

Outubro, bem como foram considerados os impactos da situação proposta após a 

implantação do PGRC Curitiba. 

As informações físico-territoriais foram obtidas por meio de levantamento no 

próprio local, fotos aéreas e dados cadastrais do sistema de informações da PMC 

junto ao IPPUC, e a partir de levantamento realizado na área pela equipe da 

COHAB-CURITIBA. 

As informações socioeconômicas foram obtidas a partir do recenseamento 

das famílias elaborado pela COHAB-CURITIBA, realizado a partir de 2017, por meio 

do Mapeamento e Cadastramento, que resultaram na elaboração do perfil 

socioeconômico com base nos dados coletados, bem como subsidiaram a 

elaboração do Plano de Ação para Reassentamento para a área do PGRC 

Curitiba. 

O Mapeamento e Cadastramento realizado pela COHAB-CURITIBA identificou 

todos os imóveis existentes na Vila 29 de Outubro, totalizando 1693 imóveis. Em 

relação ao recenseamento das famílias, a COHAB-CURITIBA chegou ao número de 

1006 famílias cadastradas, oque possibilitou coletar informações de uma população 

de 2.713 pessoas pertencentes a essas famílias. Os dados socioeconômicos obtidos 

até o momento, e considerando a data de corte para atuação na área de dezembro 

de 2017, são apresentados a seguir. 

Destaca-se que se encontra em andamento o trabalho de busca ativa das 

famílias que foram identificadas em 2017, e que não compareceram para cadastro, 

com intuito de atingir 100% dos moradores dos 1693 domicílios identificados. 

Pretende-se concluir esse cadastro até dezembro de 2019, a fim de poder estimar a 

população total da área do projeto com maior precisão. 

O mapeamento realizado pela COHAB-CURITIBA consistiu em trabalho de 

marcação numérica de cada domicílio com a identificação da família ou famílias 

moradoras. Nesta ação foram verificadas todas as construções existentes na área, 

confirmando sua função social, e sua real utilização para fins de moradia. Outras 
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situações de uso encontradas na área, tais como comércios, serviços ou igrejas, 

entre outros, também foram identificadas por meio de marcação alfanumérica e 

levantamento de dados do responsável, os quais foram registrados em formulário 

próprio. 

A identificação foi realizada por meio da aplicação de um questionário 

resumido, para o levantamento de dados básicos das famílias, incluindo nomes dos 

titulares, número de pessoas que residem na casa, existência de pessoas com 

deficiência, idosos, coletores de material reciclável, mulheres únicas provedoras, 

material de construção da casa e uso do imóvel, entre outras informações 

necessárias para subsidiar o planejamento e continuidade do trabalho junto às 

famílias.9. 

O item 5.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO apresenta a 

caracterização da Vila 29 de Outubro, demonstrando a situação atual da ocupação 

com relação aos aspectos físico-territoriais e socioeconômicos. 

O item 5.2 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAIL E 

SOCIOECONÔMICA DA VILA 29 DE OUTUBRO E IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DO 

PGRC CURITIBA EM CONSONÂNCIA COM O ESTUDO DE VULNERABILIDADE DO 

MUNICÍPIO apresenta um Estudo de Vulnerabilidade para a área do Projeto Gestão 

de Risco Climático Bairro Novo do Caximba, considerando o cenário das mudanças 

climáticas de acordo com o Estudo de Vulnerabilidade do Município. A avaliação 

considera dois recortes temporais: da situação atual da ocupação Vila 29 de 

Outubro; a situação esperada após a implantação total das intervenções previstas 

no PGRC Curitiba. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO 

 

A caracterização da área do Projeto, na qual se encontra atualmente a 

ocupação Vila 29 de Outubro está dividida nos aspectos físico-territoriais, 

englobando a questão ambiental, e nos aspectos socioeconômicos, conforme 

apresentado nos itens 5.1.1 e 5.2.2, respectivamente. 

 

 

                                                             
9 Para mais informações consultar o Plano de Ação para Reassentamento elaborado pela COHAB-CT 
para a área do PGRC-Curitiba. 
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5.1.1 Aspectos Físico-territoriais e Condições Ambientais 

 

Com relação aos aspectos físico-territoriais e condições ambientais, a 

ocupação Vila 29 de Outubro está situada em área ambientalmente frágil, com 

pontos críticos de vulnerabilidade ambiental e suscetibilidade a inundações e 

alagamentos, expondo a população aos riscos decorrentes da degradação ambiental 

e da ocupação indevida da área de drenagem natural do Rio Barigui. A precária 

urbanização resulta em péssimas condições de habitabilidade para a população, 

comprometendo também essa área de proteção ambiental com relação aos 

aspectos da qualidade hídrica, flora e fauna. 

Conforme apresentado no item 3.1 SOLUÇÃO PROPOSTA, considerando 

essas condições, com relação às características locais de ocupação a área foi 

dividida em duas partes: Área de Risco e Área Consolidada. A Figura 5.1 apresenta 

a localização da Vila 29 de Outubro considerando a Área de Risco e a Área 

Consolidada. 

 
Figura 5.1 - Localização da Área de Risco e da Área Consolidada 

 

Na porção oeste, próxima ao Rio Barigui, denominada de Área de Risco, na 

qual as famílias serão retiradas, o terreno apresenta relevo suave, sob influência 

direta do regime fluvial, e está sujeita a enchentes e alagamentos decorrentes de 

descargas pluviais. Verifica-se também a presença de cavas resultantes de extração 

de areia, que vêm sendo utilizadas como depósitos de caliça para possibilitar a 

construção de moradias, comprometendo ainda mais os aspectos ambientais e de 
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salubridade para a população que ali reside. 

A ocupação dessa área contigua ao Rio Barigui também compromete a 

conservação ambiental da área de preservação, interferindo nos aspectos da 

qualidade dos corpos hídricos, na cobertura vegetal e fauna dessa área, bem como 

prejudicando a ligação dessa área de preservação com as demais áreas situadas ao 

longo do Rio Barigui. 

Já a porção leste da Vila 29 de Outubro apresenta melhores condições para 

a ocupação, caracterizando-se como uma área passível de urbanização, 

denominada Área Consolidada. As Figuras 5.2 e 5.3 ilustram as características das 

condições de ocupação na Área de Risco e as Figuras 5.4 e 5.5 ilustram as 

características das condições de ocupação na Área de Consolidada. 

     
Figuras 5.2 e 5.3 - Características das condições de ocupação na Área de Risco 

 

     
Figuras 5.4 e 5.5 - Características das condições de ocupação na Área Consolidada 

 

Com relação à tipologia construtiva, de acordo com o levantamento 

realizado pela COHAB-CURITIBA, é possível observar diferentes padrões no interior 

da Vila 29 de Outubro. Na Área Consolidada as construções apresentam 

características diferenciadas das demais, sendo a que apresenta um padrão mais 
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estruturado, bem como moradias construídas de forma mais organizada, as quais 

foram se consolidando ao longo dos anos, desde o início da ocupação. 

Em outras partes da Vila 29 de Outubro, ocupadas posteriormente, bem 

como as localizadas próximas ao Rio Barigui, na Área de Risco, percebe-se maior 

precariedade nas moradias e nas condições de vida. As Figuras 5.6 a 5.13 

demonstram as diferentes tipologias construtivas identificadas na área. 

    
Figuras 5.6 e 5.7 – Tipologias Construtivas - Estruturada 

 

    
Figuras 5.8 e 5.9 – Tipologias Construtivas - Estruturada 

 

    
Figuras 5.10 e 5.11 – Tipologias Construtivas – Moradias precárias 
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Figuras 5.12 e 5.13 – Tipologias Construtivas – Moradias precárias 

 

O levantamento realizado pela COHAB-CURITIBA identificou também a 

composição dos agrupamentos familiares, oque possibilita caracterizar melhor a 

estrutura das moradias. O levantamento identificou que maioria das famílias é 

composta de até 5 pessoas, sendo 97% do total, e não são consideradas 

numerosas. Apenas 3% do total poderiam ser consideradas numerosas, com 6 ou 

mais pessoas na composição familiar, o que exige estratégias na oferta de unidade 

habitacional que comportem essas famílias. A Tabela 5.1 apresenta a quantidade de 

pessoas por agrupamento domiciliar. 
Tabela 5.1 - Agrupamento domiciliar - Vila 29 de Outubro 

Nº de pessoas na casa Quant. % 

1 pessoa 239 23,76 

2 pessoas 267 26,54 

3 pessoas 229 22,76 

4 pessoas 161 16,00 

5 pessoas 79 7,85 

6 pessoas 22 2,19 

7 pessoas 9 0,89 

Total 1006 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 
Nesse contexto, o levantamento identificou que a maioria das residências 

são compostas de 2 a 5 cômodos, totalizando 78,6%. Essa situação retrata que a 

maioria das moradias possui alguma divisão entre dormitório, sala e cozinha. A 

Tabela 5.2 apresenta a quantidade de cômodos por domicílios das moradias. 
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Tabela 5.2 - Cômodos por Domicílio - Famílias Vila 29 de Outubro 

Cômodos Quant. % 

1 Cômodo 87 8,6 

2 a 5 Cômodos 788 78,3 

Acima de 6 Cômodos 119 11,8 

Não informado 12 1,2 

Total 1006 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 
Em relação aos materiais utilizados na moradia, o levantamento da COHAB-

CURITIBA identificou que 50% delas foram construídas de material aproveitado, 

que incluem compensados e lonas, e outros, de baixa qualidade; e 19,4% 

utilizaram madeira, o que, de acordo com o levantamento, demonstra fragilidade 

na construção das moradias e na segurança que se espera que uma casa propicie. 

Apenas 24,4% dos imóveis foram edificados em alvenaria. 

Assim, destaca-se que a melhor condição de habitabilidade existente está 

localizada no perímetro com previsão de regularização (Área Consolidada), em 

contraposição à parte prevista para retirada das famílias (Área de Risco), onde são 

poucas as construções em alvenaria, sendo a maioria das moradias construídas 

com madeira reaproveitada. A Tabela 5.3 apresenta a quantidade de moradias em 

relação ao material utilizado na construção. 

Tabela 5.3 - Material Utilizado na Construção – Vila 29 de Outubro  

Material Quant. % 

Madeira 195 19,4 

Misto 29 2,9 

Outros 205 20,4 

Material Aproveitado 298 29,6 

Tijolo/Alvenaria 245 24,4 

Não informado 34 3,4 

Total 1006 100 

Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 
Com relação à presença de instalações sanitárias nas moradias, o 

levantamento da COHAB-CURITIBA identificou que a maioria das famílias, 80,2%, 

informaram possuir banheiro dentro da casa. Ainda assim, existe um número a ser 

considerado de 6,2% que possui banheiro externo e 13,6% que não informaram, 

podendo a quantidade de moradias sem instalações sanitárias ser ainda maior. A 

Tabela 5.4 apresenta a utilização de instalações sanitárias pelas famílias. 
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Tabela 5.4 - Uso do BWC - Famílias Vila 29 de Outubro 

Uso Quant. % 
BWC Externo 62 6,2 
BWC Interno 807 80,2 
Não informado 137 13,6 
Total 1006 100 

Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 
No processo de mapeamento realizado pela COHAB-CURITIBA também foi 

possível verificar imóveis sendo utilizados para os fins de comércios e serviços. 

Foram identificados aproximadamente 120 imóveis em que funciona algum tipo de 

comércio ou serviço, como por exemplo: bares, lojas de vestuário, serralherias e 

salões de beleza. 

 

 

5.1.2 Aspectos Socioeconômicos 

 
O perfil socioeconômico dessa população confirma a situação de 

vulnerabilidade das famílias. A análise dos dados também demonstrou que o perfil 

das famílias residentes na área passível de regularização (Área Consolidada) 

diferencia-se das demais, não apenas por sua localização geográfica e 

características da habitação, como também, pelo perfil socioeconômico. 

Na Área Consolidada, além das moradias apresentarem um padrão mais 

estruturado, as famílias informam melhores condições de trabalho e renda. Já as 

famílias que ocupam a área em que as famílias serão retiradas (Área de Risco), 

além de apresentarem maior precariedade nas moradias, também apresentam 

maior precariedade nas condições de vida, trabalho e renda. Apresenta-se a seguir 

um resumo das condições socioeconômicas com relação aos itens identificados pelo 

levantamento realizado pela COHAB-CURITIBA. 

Com relação à população mais vulnerável quanto à faixa etária, conforme 

apresentado na Tabela 5.5, 33% encontram-se na faixa de 0 a 15 anos, e 6,7% 

encontram-se na faixa acima de 60 anos, totalizando 39,7% da população. 

Com relação ao perfil da população em relação ao sexo, de acordo com os 

dados obtidos, a maioria da população é composta de mulheres, 57,1% do total. A 

Tabela 5.5 apresenta a composição por faixa etária e sexo da população da Vila 29 

de Outubro. 
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Tabela 5.5 - Faixa Etária x Sexo da População - Vila 29 de Outubro 

Idade Feminino % Masculino % Quant. % 
0 até 5 anos 182 11,8 127 10,9 309 11,4 
6 até 11 anos 214 13,8 147 12,6 361 13,3 
12 até 15 anos 134 8,7 90 7,7 224 8,3 
16 até 17 anos 43 2,8 48 4,1 91 3,4 
18 até 30 anos 347 22,4 251 21,5 598 22,0 
31 até 40 anos 251 16,2 192 16,5 443 16,3 
41 até 50 anos 170 11,0 132 11,3 302 11,1 
51 até 54 anos 47 3,0 62 5,3 109 4,0 
55 até 59 anos 53 3,4 40 3,4 93 3,4 
60 até 64 anos 50 3,2 32 2,7 82 3,0 
65 anos ou mais 57 3,7 44 3,8 101 3,7 

Total 1548 100 1165 100 2713 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 

A prevalência das mulheres também é possível perceber em relação aos 

responsáveis pelos domicílios, os dados indicam 70% dos titulares são do sexo 

feminino com, sendo a maioria delas com filhos, sem cônjuge ou companheiro e 

com renda até R$ 1.800,00. A Tabela 5.6 apresenta a quantidade de mulheres 

responsáveis pelo domicílio, e a Tabela 5.7 apresenta a quantidade de homens 

responsáveis pelo domicílio. 
Tabela 5.6 - Mulheres Responsáveis pelo Domicílio - Vila 29 de Outubro 

Idade Titular % Cônjuge % Total % 

Até 18 anos 6 0,8 8 4,9 14 1,6 

19 a 29 anos 202 28,4 42 25,9 244 27,9 

30 a 59 anos 428 60,2 88 54,3 516 59,1 

60 ou mais 75 10,5 24 14,8 99 11,3 

Total  711 100 162 100 873 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 
Tabela 5.7 - Homens Responsáveis pelo Domicílio - Vila 29 de Outubro 

Idade Titular % Cônjuge % Total % 

Até 18 anos 1 0,3 1 0,3 2 0,3 

19 a 29 anos 69 23,4 67 20,6 136 21,9 

30 a 59 anos 186 63,1 225 69,2 411 66,3 

60 ou mais 39 13,2 32 9,8 71 11,5 

Total  295 100 325 100 620 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 
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Em relação à renda familiar na Vila 29 de Outubro, o levantamento realizado 

pela COHAB-CURITIBA demonstra que a mesma é baixa para a maioria dos 

moradores entrevistados, pois 22,4% das famílias informam não possuir renda, e 

60,9% informam renda familiar bruta de até R$ 1.800,00. Estes índices somados 

indicam que quase 84% das famílias possuem renda de até R$ 1.800,00. 

Com relação à ocupação, entre as famílias entrevistadas a maioria informou 

trabalhar em profissões não qualificadas, que não requerem escolaridade avançada, 

justificando os dados referentes às baixas rendas identificadas na comunidade. As 

profissões que mais aparecem são as de Serviços Gerais/Diarista, 

Pedreiro/Ajudante de Pedreiro, Coletor de Material Reciclável/ Reciclador, Vendedor 

e Comerciante. A Tabela 5.8 apresenta as principais profissões e ocupações 

identificadas entre a população da Vila 29 de Outubro. 
Tabela 5.8 - Principais profissões e ocupações identificadas - Vila 29 de Outubro 

Profissão/Ocupação Quant. 

Serviços Gerais/Diarista 118 

Pedreiro/Ajudante de Pedreiro 91 

Coletor de material reciclável/Reciclador 62 

Vendedor 45 

Comerciante 38 

Confeiteiro/Panificação/Cozinheiro 35 

Atendente 33 

Auxiliar de produção 28 

Serviços esporádicos 23 

Porteiro/Vigilante 15 

Pintor 15 

Mecânico 14 

Motorista 13 

Babá/Cuidadora 12 

Manicure/Cabeleireira 9 

Administrativo 9 

Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 
Em relação à situação de emprego dos maiores de 18 anos, a 

vulnerabilidade das famílias também é confirmada, uma vez que 24,8% dos 

moradores informam que não trabalham, e 18,9% trabalham como autônomos sem 

o recolhimento da previdência, portanto em condição de trabalho precarizada. Estes 

dois grupos somados perfazem um total de quase 43,7% dos moradores. A Tabela 

5.9 apresenta a situação de emprego da população maior que 18 anos. 
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Tabela 5.9 - Situação de Emprego Maiores de 18 anos - Vila 29 de Outubro 

Situação Feminino % Masculino % Total % 

Aposentado 28 2,9 25 3,3 53 3,1 

Autônomo com Previdência 14 1,4 22 2,9 36 2,1 

Autônomo sem Previdência 152 15,6 175 23,2 327 18,9 

Empregado com Vínculo 61 6,3 63 8,4 124 7,2 

Empregado sem Vínculo 4 0,4 10 1,3 14 0,8 

Empregador 2 0,2 2 0,3 4 0,2 

Não Trabalha 318 32,6 111 14,7 429 24,8 

Trabalhador rural 2 0,2 1 0,1 3 0,2 

Outros 123 12,6 77 10,2 200 11,6 

Não informado 271 27,8 267 35,5 538 31,1 

Total 975 100 753 100 1728 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 

Em relação à situação de emprego das mulheres os dados apontam que a 

maioria não trabalha, 34,8% do total, e 17,1% é autônoma sem previdência. 

Somando-se estes dois dados chega-se a percentual de 51,9% das mulheres que se 

encontram excluídas do mercado de trabalho ou situação de emprego com pouca 

ou nenhuma garantia trabalhista. Apenas 6,2% das mulheres trabalham com 

vínculo empregatício, e 1,4% contribuem para o sistema previdenciário e, portanto, 

estariam assistidas em casos de doença, invalidez, maternidade ou morte. A Tabela 

5.10 apresenta a situação de emprego das mulheres na Vila 29 de Outubro. 
Tabela 5.10 - Situação de Emprego das Mulheres – Vila 29 de Outubro 

Situação Titular  % Cônjuge % Total 

Aposentado 24 3,4 3 1,9 27 

Autônomo com 
Previdência 

12 1,7 0 0,0 12 

Autônomo sem 
Previdência 

142 20,0 7 4,3 149 

Empregado com Vínculo 44 6,2 10 6,2 54 

Empregado sem Vínculo 3 0,4 0 0,0 3 

Empregador 2 0,3 0 0,0 2 

Não Trabalha 284 39,9 20 12,3 304 

Trabalhador rural 2 0,3 0 0,0 2 

Outros 119 16,7 3 1,9 122 

Não informado 79 11,1 119 73,5 198 

Total 711 100 162 100 873 

Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 
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As tabelas 5.11, 5.12 e 5.13 apresentam, respectivamente, os dados das 

mulheres únicas provedoras em relação à faixa etária, renda e situação de 

emprego. Das mulheres, 375 são únicas provedoras, ou seja, aquelas responsáveis 

pela dinâmica familiar sem apoio de um companheiro ou adulto maior de 18 anos. 

Dessas, a maioria encontra-se na faixa de idade 18 a 40 anos, 74,2%. Em relação à 

renda, 98,6% recebe até R$1800,00, sendo que 47,7% não possui renda, e 

provavelmente vive com renda de programas sociais, doações e ajuda de 

familiares. Em relação à situação de emprego pode-se dizer que 60,5% das 

mulheres únicas provedoras estão em situação vulnerável, pois 40% não trabalha, 

e 20,5 são autônomas e não contribuem com a previdência não podendo usufruir 

de garantias que este sistema oferta, tais como proteção a maternidade, doenças, 

invalidez e morte e futuramente aposentadoria. Apenas, 4,5% deste grupo trabalha 

com vínculo empregatício, e estaria coberta pelos benefícios descritos acima. 
Tabela 5.11 - Faixa Etária Mulher Única Provedora 

Idade Quant. % 

18 até 30 anos 139 37,1 

31 até 40 anos 139 37,1 

41 até 50 anos 70 18,7 

51 até 54 anos 8 2,1 

55 até 59 anos 7 1,9 

60 anos ou mais 12 3,2 

Total 375 100 

Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 
Tabela 5.12 - Renda Individual Mulher Única Provedora – a partir de 16 Anos 

Renda  Faixa Quant. % 

Nenhuma  179 47,7 

Até R$ 1.800,00 1 191 50,9 

De R$1.801,00 até R$2.350,00 1.5 5 1,3 

De R$2.351,00 até R$3.600,00 2 0 0,0 

Acima de R$3.601,00 3 0 0,0 

Total   375 100 

Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 
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Tabela 5.13 - Situação de Emprego Mulher Única Provedora - a partir de 16 Anos 

Situação Quant. % 

Aposentado 6 1,6 

Autônomo com Previdência 4 1,1 

Autônomo sem Previdência 77 20,5 

Empregado com Vínculo 17 4,5 

Empregado sem Vínculo 1 0,3 

Empregador  1 0,3 

Não Trabalha 150 40,0 

Trabalhador rural 1 0,3 

Outros 81 21,6 

Não informado 37 9,9 

Total 375 100 

Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 

Ainda com relação ao trabalho e renda, conforme mencionado no item 5.1.1 

Aspectos físico-territoriais e condições ambientais, no processo de mapeamento foi 

possível verificar os diferentes comércios e serviços existentes, tendo sido 

identificados aproximadamente 120 imóveis em que funciona algum tipo de 

comércio ou serviço, como por exemplo: bares, lojas de vestuário, serralherias e 

salões de beleza. Sem dúvida, essas atividades contribuem para dinâmica 

socioeconômica da área e de acordo com informações da COHAB-CURITIBA no 

Plano de Ação para Reassentamento, serão tomadas providências no sentido de 

possibilitar ao beneficiário a continuidade do mesmo tipo de comércio ou serviço 

após o reassentamento, evitando o empobrecimento pela perda da atividade 

comercial realizada. 

Em relação à escolaridade da população, para fins de análise de foram 

obtidos os dados de 1825 pessoas, do total de 2713 pessoas que tiveram dados 

levantados até o momento. 

Com relação às mulheres, a maioria não se encontra estudando, 74%. 

Dessas, a maioria são adultos 98,9%, sendo que 28,6% pararam sem concluir o 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1o ao 4o ano), 40% sem concluir a 2a etapa 

do Ensino Fundamental e 30,2% estudaram até o Ensino Médio. Das mulheres que 

estão estudando, 26%, a maioria são crianças na faixa de 6 a 11 anos, 43% e 

adolescentes de 12 a 18 anos, 33,4%. Existe um número pequeno, mais ainda 

representativo de adultos que retomaram os estudos, 12%. As Tabela 5.14 e 5.15 

apresentam a situação de escolaridade em relação à idade, para o sexo feminino. 
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Tabela 5.14 - Escolaridade x Idade FEMININO (quem NÃO estuda) - Vila 29 de Outubro 

Situação Até 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

18 a 30 
anos 

31 a 40 
anos 

Acima 
de 41 
anos 

Total % 

Ensino Fundamental 
(9 anos) 0 0 1 4 17 2 1 25 3,7 
Ensino Fundamental 
1º a 4º séries 0 0 0 0 14 39 126 179 26,6 
Ensino Fundamental 
5º a 8º séries 0 0 0 1 100 67 71 239 35,5 

Nenhum 0 0 0 0 0 0 4 4 0,6 
Ensino Fundamental 
EJA - 1º a 4º séries 0 0 0 0 1 3 5 9 1,3 
Ensino Fundamental 
EJA - 5º a 8º séries 0 0 0 0 3 5 2 10 1,5 
Ensino Fundamental 
Especial 0 0 0 0 0 0 1 1 0,1 

Ensino Médio 0 0 0 1 91 64 37 193 28,7 
Ensino Médio EJA - 
Supletivo 0 0 0 0 4 5 3 12 1,8 

Ensino Médio Especial 0 0 0 0 1 0 0 1 0,1 
Superior, 
Aperfeiçoamento, 
Especialização 0 0 0 0 5 2 2 9 0,1 

Sem Escolaridade 59 3 0 0 0 0 22 84 0,1 

Total 59 0 1 6 236 187 274 766 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 
Tabela 5.15 - Escolaridade x Idade FEMININO (quem estuda) - Vila 29 de Outubro 

Situação Até 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

18 a 30 
anos 

31 a 40 
anos 

Aci
ma 
de 
41 

anos 

Total % 

Classe de Alfabetização 0 1 0 0 0 0 0 1 0,4 

Creche 19 4 0 0 0 0 0 23 8,6 
Ensino Fundamental EJA 
- 1º a 4º séries 0 0 0 0 0 1 0 1 0,4 
Ensino Fundamental EJA 
- 5º a 8º séries 0 0 0 1 4 3 1 9 3,4 
Ensino Fundamental 
Especial 0 1 1 0 1 0 0 3 1,1 
Ensino Fundamental 
Regular (8 anos) 0 11 6 0 0 0 0 17 6,4 
Ensino Fundamental 
Regular (9 anos) 0 94 63 7 2 0 0 166 62,4 
Ensino Médio EJA - 
Supletivo 0 0 0 0 4 1 0 5 1,9 

Ensino Médio Regular 0 0 3 8 12 0 1 24 9,0 

Pré-Escola 6 9 0 0 0 0 0 15 5,6 
Superior, 
Aperfeiçoamento, 
Especialização 0 0 0 0 1 1 0 2 0,8 

Total 25 120 73 16 24 6 2 266 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 
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Em relação à escolaridade, a maioria dos homens não se encontra 

estudando, 61%. Desses, a maioria são adultos 83,3%, sendo que 44,1% pararam 

sem concluir o primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1o ao 4o ano), 29,3% sem 

concluir a 2a etapa do Ensino Fundamental e 22,8% estudaram até o Ensino Médio. 

Dos homens que estão estudando, 39%, a maioria são crianças na faixa de 6 a 11 

anos, 43% e adolescentes de 12 a 18 anos, 36,6%. Em relação aos adultos 11% 

deram continuidade aos estudos. As Tabela 5.16 e 5.17 apresentam a situação de 

escolaridade em relação à idade, para o sexo masculino. 
Tabela 5.16 - Escolaridade x Idade MASCULINO (quem NÃO estuda) - Vila 29 de Outubro 

Situação Até 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

18 a 30 
anos 

31 a 40 
anos 

Acima de 
41 anos Total % 

Ensino Fundamental (9 
anos) 1 1 1 3 7 1 0 14 2,9 
Ensino Fundamental 1º a 
4º séries 0 0 0 0 4 16 96 116 23,8 
Ensino Fundamental 5º a 
8º séries 0 0 0 0 51 37 50 138 28,3 
Ensino Fundamental EJA - 
1º a 4º séries 0 0 0 0 2 1 1 4 0,8 
Ensino Fundamental EJA - 
5º a 8º séries 0 0 0 0 3 2 0 5 1,0 
Ensino Fundamental 
Especial 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2 

Ensino Médio 0 0 0 1 37 40 21 99 20,3 
Ensino Médio EJA - 
Supletivo 0 0 0 1 2 6 3 12 2,5 

Nenhum 0 0 0 0 0 0 2 2 0,4 
Superior, 
Aperfeiçoamento, 
Especialização 0 0 0 0 1 2 0 3 0,6 

Sem Escolaridade 70 3 0 0 0 1 19 93 19,1 

Total 71 4 1 5 107 106 193 487 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 
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Tabela 5.17 - Escolaridade x Idade MASCULINO (quem estuda) - Vila 29 de Outubro 

Situação Até 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

18 a 30 
anos 

31 a 40 
anos 

Acima de 
41 anos Total % 

Classe de Alfabetização 1 4 0 0 0 0 0 5 1,6 

Creche 12 2 0 0 0 0 0 14 4,6 
Ensino Fundamental EJA 
- 1º a 4º séries 0 0 0 0 2 0 0 2 0,7 
Ensino Fundamental EJA 
- 5º a 8º séries 0 0 0 5 7 1 0 13 4,2 
Ensino Fundamental 
Especial 0 4 0 0 0 0 0 4 1,3 
Ensino Fundamental 
Regular (8 anos) 0 7 4 0 0 0 0 11 3,6 
Ensino Fundamental 
Regular (9 anos) 0 105 71 18 6 0 0 200 65,4 
Ensino Médio EJA - 
Supletivo 0 0 0 1 1 0 1 3 1,0 

Ensino Médio Regular 0 2 5 8 11 0 0 26 8,5 

Pré-Escola 15 8 0 0 0 0 0 23 7,5 
Superior, 
Aperfeiçoamento, 
Especialização 0 0 0 0 4 1 0 5 1,6 

Total 28 132 80 32 31 2 1 306 100 
Fonte: RegulaNET versão 1.0.0 – Jun/2019 

 

Ao se verificarem os dados da caracterização socioeconômica, pode-se 

constatar que os mesmos não refletem o IDHM de Curitiba, que situa o município 

na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1), 

caracterizando-se como um bolsão no qual as condições ambientais somadas aos 

aspectos socioeconômicos comprometem significativamente o desenvolvimento 

humano dessa população. 

Com relação à situação de saúde da população da Vila 29 de Outubro, a 

mesma pode analisada considerando a realidade do território da Unidade de Saúde 

Caximba, que pertence ao Distrito Sanitário Tatuquara. 

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem como missão formular e 

desenvolver a política municipal de saúde, com participação da sociedade, por meio 

do cuidado oportuno, eficiente, efetivo, com afeto e equidade para a população, 

promovendo a integração regional das redes de atenção. O olhar da SMS com 

relação às iniquidades sociais direciona esforços para o atendimento das áreas mais 

vulneráveis da cidade. Neste sentido, por meio do Decreto Municipal no 638/2018, 

foi instituído o índice de vulnerabilidade das áreas de abrangência das Unidade de 

Saúde (IVAB) como estratégia para promoção da equidade no sistema de saúde da 

cidade. Essa ferramenta permitiu a identificação das áreas da cidade em que a 

política de saúde precisa ampliar seus esforços para reduzir iniquidades no acesso 
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aos serviços de saúde. Como a área da Unidade de Saúde Caximba é a mais 

vulnerável do munícipio, os esforços para atendimento daquela população 

tornaram-se uma prioridade, sendo os moradores da Vila 29 de Outubro um foco 

prioritário. A Figura 5.14 detalha a distribuição das Unidades de Saúde de acordo 

com a vulnerabilidade. 

 
Figura 5.15 - Distribuição das Unidades de Saúde de acordo com IVAB 

 

De acordo com dados apresentados pela SMS, A Unidade de Saúde Caximba 

possui 9.500 usuários definitivos e 3350 cadastros provisórios. O banco de dados 

de cadastros das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município se baseia na 

localização e código de endereçamento postal (CEP) para definição das áreas de 

abrangência. Por se tratar de área de ocupação irregular não há disponibilidade de 

CEP para cadastramento dos usuários, mas a equipe da UBS identifica os 

moradores com uma localização e sequência de numeração que permite traçar um 

perfil aproximado daquela comunidade. 
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A distribuição da população, considerando o sexo, apresenta uma tendência 

parecida com a do município, com predominância de mulheres (51,1% na Vila 29 

de Outubro e 52,3% em Curitiba). Com relação à faixa etária o município tem 

63,2% dos seus habitantes com menos de 40 anos, e na Vila 29 de Outubro essa 

proporção é de 72,8%, indicando uma grande presença de pessoas jovens. Quando 

se detalha essa distribuição é possível identificar que a proporção de crianças (0 a 9 

anos) é 6,3 pontos percentuais a mais do que em Curitiba. A Tabela 5.18 apresenta 

o detalhamento da distribuição por sexo e idade obtida à partir dos dados dos 

cadastros de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), comparando o perfil de 

Curitiba com o perfil da Vila 29 de Outubro. 
Tabela 5.18 – Distribuição da população por sexo e faixa etária para Curitiba e Vila 29 de Outubro 

Faixa etária 

CURITIBA 29 DE OUTUBRO 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

n % n % n % n % n % n % 

0 a 4 anos 54642 3,1 53277 3,0 107919 6,2 161 4,3 161 4,3 322 8,7 

5 a 9 anos 57263 3,3 54785 3,1 112048 6,4 191 5,1 189 5,1 380 10,2 

10 a 14 anos 66150 3,8 63843 3,6 129993 7,4 201 5,4 191 5,1 392 10,5 

15 a 19 anos 70051 4,0 69461 4,0 139512 8,0 176 4,7 148 4,0 324 8,7 

20 a 24 anos 78657 4,5 79897 4,6 158554 9,1 146 3,9 187 5,0 333 9,0 

25 a 29 anos 81266 4,6 84484 4,8 165750 9,5 166 4,5 192 5,2 358 9,6 

30 a 34 anos 75240 4,3 79990 4,6 155230 8,9 141 3,8 206 5,5 347 9,3 

35 a 39 anos 66109 3,8 71894 4,1 138003 7,9 143 3,8 166 4,5 309 8,3 

40 a 44 anos 61693 3,5 68688 3,9 130381 7,4 115 3,1 86 2,3 201 5,4 

45 a 49 anos 56039 3,2 66648 3,8 122687 7,0 98 2,6 126 3,4 224 6,0 

50 a 54 anos 48048 2,7 58683 3,3 106731 6,1 107 2,9 77 2,1 184 5,0 

55 a 59 anos 39047 2,2 47963 2,7 87010 5,0 51 1,4 67 1,8 118 3,2 

60 a 64 anos 28967 1,7 36826 2,1 65793 3,8 47 1,3 42 1,1 89 2,4 

65 a 69 anos 19615 1,1 26345 1,5 45960 2,6 36 1,0 30 0,8 66 1,8 

70 a 74 anos 14126 0,8 20330 1,2 34456 2,0 18 0,5 14 0,4 32 0,9 

75 a 79 anos 9364 0,5 15272 0,9 24636 1,4 15 0,4 8 0,2 23 0,6 

80 a 84 anos 5594 0,3 10542 0,6 16136 0,9 6 0,2 4 0,1 10 0,3 

85 a 89 anos  2404 0,1 5288 0,3 7692 0,4 1 0,0 3 0,1 4 0,1 

90 a 94 anos 630 0,0 1943 0,1 2573 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

95 a 99 anos 167 0,0 536 0,0 703 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 

mais de 100  43 0,0 97 0,0 140 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 835115 47,7 916792 52,3 1751907 100,0 1819 48,9 1898 51,1 3717 100,0 
Fonte: Curitiba (IBGE,2010); Vila 29 de outubro (Cadastros e-Saúde) 

A Figura 5.16 representa graficamente a estrutura etária dos habitantes da 

área vulnerável em comparação com a pirâmide etária do município de Curitiba. 
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Figura 5.17 - Comparativo pirâmide etária Curitiba e Vila de 29 de Outubro 
Fonte: Curitiba (IBGE, 2010; SMS/CE); Vila 29 de Outubro (Saúde, cadastro de usuários) 

 

A disparidade relacionada à faixa etária impõe a necessidade de 

planejamento de um modelo de atenção diferenciado para o cuidado das condições 

de saúde desta população. O perfil etário da população da Vila 29 de outubro indica 

uma necessidade maior de atendimento a condições agudas, em detrimento às 

condições crônicas relacionadas à idade. 

As Tabelas 5.19 a 5.22 apresentam o descritivo de alguns agravos da área 

da Unidade de Saúde Caximba em relação à doenças de notificação obrigatória  de 

2016 a 2018 e, quando possível, o detalhamento daqueles específicos da área da 

Vila 29 de Outubro. 
Tabela 5.19 - Leptospirose 

Ano Nº de Notificações Casos confirmados Óbito 
2016 10 5 1 
2017 6 1 0 
2018 4 3* 0 

*1 caso na área Vila 29 de Outubro – Provável local de contaminação: residência 
*1 caso na área 1o de Setembro - Provável local de contaminação: residência 

FONTE: SINAM / Serviço de Vigilância Epidemiológica do Distrito Sanitário Tatuquara 
 
 

Tabela 5.20 - Tuberculose 
Ano Nº de Notificações Tratamento Diretamente 

Observado 
Óbito 

2016 3 3 0 
2017 5 3* 0 
2018 2 1** 0 

* Recusa da paciente à UMS 
** Foragido da Policia 

FONTE: SINAM / Serviço de Vigilância Epidemiológica do Distrito Sanitário Tatuquara 
 

Tabela 5.21 - Sífilis não especificada, gestante e Sífilis Congênita 
Ano No de Notificações Sífilis da Gestação Tratamento adequado 

para sífilis na gestação 
Sífilis 

Congênita 
2016 12 4 3 1 
2017 9 3 3 2 
2018 14 4 4 0 

FONTE: SINAM / Serviço de Vigilância Epidemiológica do Distrito Sanitário Tatuquara 
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Tabela 5.22 - Dengue 

Ano N o de Notificações No Confirmados 
2016 6 0 
2017 2 0 
2018 1 0 

FONTE: Serviço de Vigilância Epidemiológica do Distrito Sanitário Tatuquara 
 

Com a gestação na adolescência, destaca-se que a mesma é uma condição 

multifatorial que tem prevalência aumentada em locais de alta vulnerabilidade. Na área 

da Unidade de Saúde Caximba em 2018, a prevalência dessa condição foi de 22%, dois 

pontos percentuais a mais que a média do Distrito Sanitário Tatuquara, de (20,0%), e 

sete pontos percentuais acima da média de Curitiba, 15,0%. Durante os 5 primeiros 

meses de 2019 18,3% das gestantes vinculadas à Unidade de Saúde tinham entre 10 e 

19 anos. Os dados do mês de junho de 2019, indicam que das 64 gestantes da área da 

Unidade de Saúde Caximba 11 são adolescentes, o que representa 17,2%. 

Especificamente na área da Vila 29 de Outubro das 25 gestantes residentes nesta área 

16% (4) estão nesta faixa etária. 

A partir deste quadro diagnóstico da situação da área da Unidade de Saúde 

Caximba e também do recorte específico da Vila 29 de Outubro, a SMS tem 

realizado ações direcionadas a atender essa comunidade de alta vulnerabilidade. 

Além das políticas e programas que são padronizadas na Secretaria para todas as 

UBS, outras ações focais têm ocorrido. Desse modo, com relação ao diagnóstico de 

uma alta prevalência de gestação na adolescência na área da Unidade de Saúde 

Caximba, um projeto piloto está em andamento para uso de um implante 

contraceptivo subdérmico (método contraceptivo de alta efetividade) destinado 

especificamente às adolescentes das áreas mais vulneráveis dentro do território 

desta UBS. 

O levantamento do perfil das mulheres e meninas da área identificou que 

existe um grande número de mulheres que foi mãe durante a adolescência na Vila 

29 de Outubro, e isto é reportado como fator de risco para ocorrência de uma 

gestação nas filhas destas mulheres nesta mesma faixa etária (três vezes mais 

risco). Das 313 adolescentes identificadas na área da Vila 29 de outubro, 121 

(38,7%) delas são filhas de mulheres que têm histórico de gestação na 

adolescência. Sendo que já existem 8 jovens menores de 20 anos que já tem pelo 

menos um filho. A partir destes dados uma estratégia de mobilização e orientação 

de métodos contraceptivos tem sido conduzida na Unidade de Saúde Caximba para 

prevenção de um aumento na prevalência de gestações indesejadas na 
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adolescência, com a pré-seleção de 14 meninas com critérios de vulnerabilidade 

para uso do implante subdérmico, com expectativa de aumento para até 50 

meninas atingidas nos próximos meses. 

Com relação ao óbito infantil, a Figura 5.18 apresenta a situação para 

Curitiba e para os Distritos Sanitários. Para o ano de 2018 observa-se que 

enquanto a mortalidade infantil para Curitiba foi de 8,2, para o Distrito Sanitário do 

Tatuquara foi de 10,7 por mil nascidos vivos. 

 

 
Figura 5.18 – Situação de Óbito Infantil 

 

Com relação à cobertura vacinal a Figura 5.15 apresenta os percentuais por 

vacina para as Unidades de Saúde do Distrito Sanitário do Tatuquara, até o início 

de maio de 2019. 
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Figura 5.15 – Cobertura vacinal para as Unidades de Saúde do Distrito Sanitário do Tatuquara 

 

Com base nesses dados, a equipe do Distrito Sanitário do Tatuquara 

destacou uma preocupação constante com relação ao óbito infantil, de filhos de 

mães adolescentes. 

Levando-se em consideração a caracterização físico-territorial, as condições 

ambientais e a caracterização socioeconômica da Vila 29 de Outubro, o item 5.2 a 

seguir, se propõe a realizar a avaliação da vulnerabilidade ambiental e 

socioeconômica da Vila 29 de Outubro em relação ao cenário de mudanças 

climáticas apresentado no Estudo de Vulnerabilidade do Município. Considerando-se 

ainda as intervenções propostas no Projeto Gestão de Risco Climático do Bairro 

Novo do Caximba, no item 5.2 também se propõe uma avaliação da vulnerabilidade 

após a implantação do Projeto. 

 

 

5.2 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAIL E SOCIOECONÔMICA ÀS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS DA VILA 29 DE OUTUBRO E DO PGRC CURITIBA EM 

CONSONÂNCIA COM O ESTUDO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO 

 

Nesse item busca-se realizar a avaliação da vulnerabilidade ambiental e 

socioeconômica da área do Projeto Gestão de Risco Climático do Bairro Novo no 

contexto do cenário das mudanças climáticas, de acordo com o elaborado para o 

Estudo de Vulnerabilidade do Município apresentado na Seção 4 AVALIAÇÃO DE 
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VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA PARA O MUNICÍPIO DE 

CURITIBA – ESTUDO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO. 

A avaliação contempla dois recortes temporais: o da situação atual da Vila 

29 de Outubro, e o da situação pretendida para a área do PGRC Curitiba, após a 

implantação total das intervenções propostas que foram apresentadas no item 3.1 

SITUAÇÃO PROPOSTA. 

Para tanto, inicialmente foi realizada uma análise comparando-se as 

características físico-territoriais e socioeconômicas verificadas atualmente na Vila 

29 de Outubro, considerando-se, dentro do possível, aspectos verificados para 

Curitiba no Estudo de Vulnerabilidade do Município, em relação à vulnerabilidade 

ambiental e socioeconômica, no contexto dos Sistemas Construtivo, Ambiental e 

Social. 

Na sequência, utilizando a Matriz de Análise de Riscos para a Cidade de 

Curitiba, e utilizando-se da mesma metodologia de análise qualitativa do Estudo de 

Vulnerabilidade do Município, foi realizada a avaliação para o recorte temporal da 

situação atual e para o recorte temporal da situação após a implantação do Projeto. 

Assim, considerando a mesma metodologia utilizada no Estudo de 

Vulnerabilidade do Município, e considerando os recortes temporais da situação da 

ocupação atual e o da situação após a implantação do PGRC Curitiba, o item 5.2.1 

apresenta a avaliação da vulnerabilidade ambiental, o item 5.2.2 apresenta a 

avaliação da vulnerabilidade socioeconômica, o item 5.2.3 apresenta a Matriz de 

Avaliação de Risco para a área do Projeto, o item 5.2.4 apresenta a Análise de 

Resultados Apresentados na Matriz de Análise de Riscos, o item 5.2.5 apresentas o 

Gerenciamento de Riscos, e o item apresenta as Áreas Prioritárias de 

Investimentos. 

 

 

5.2.1 Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental 

 

A partir das análises realizadas no Estudo de Vulnerabilidade do Município, 

foi elaborada a avaliação da vulnerabilidade global da Cidade. Conforme 

apresentado no Relatório Ambiental 3 (AMB-3) do Estudo de Vulnerabilidade do 

Município, o índice de vulnerabilidade foi estabelecido utilizando duas metodologias 

de ponderação distintas em função do elemento analisado, sendo: (i) as 

INFRAESTRUTURAS e (ii) os TERRITÓRIOS. Com o objetivo de sintetizar os 
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resultados obtidos foram apresentados mapas das vulnerabilidades das 

infraestruturas com relação aos problemas de inundação, e das vulnerabilidades 

territoriais, considerando os aspectos de erosão, inundação e urbanização 

(questões relacionadas a ondas de calor). 

O item 5.2.1.1 apresenta a avaliação das vulnerabilidades das 

infraestruturas e o item 5.2.1.2 apresenta a avaliação das vulnerabilidades 

territoriais tanto para o recorte temporal da situação atual da Vila 29 de Outubro, 

como para o da situação proposta no PGRC Curitiba. 

 

 

5.2.1.1 Avaliação da Vulnerabilidade das Infraestruturas 

 

O Estudo de Vulnerabilidade do Município indicou que o cenário mais crítico 

para Curitiba, com relação às mudanças climáticas, é o cenário A2 do modelo 

regional HadRM3P, sendo o que prevê o maior aquecimento para a região. Assim, o 

HADA2 50 anos apresenta-se no Estudo, com o maior risco climático relacionado às 

inundações. 

Com relação às infraestruturas vulneráveis quanto às inundações na região 

de estudo foram produzidos três mapas da Cidade, com base: (i) na cota enchente 

100 anos (informada pelo IPPUC), (ii) no período de referência (1961-1990), e (iii) 

no futuro (2071-2100) estimadas com o modelo regional HadRM3P para 50 anos. 

Para se avaliar a vulnerabilidade das infraestruturas do recorte temporal da 

situação atual da Vila 29 de Outubro, as Figuras 5.16, 5.17 e 5.18 apresentam as 

condições para o local da ocupação. 
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Figura 5.16 - Mapa de vulnerabilidade/fragilidade ambiental relacionado à 

suscetibilidade a inundações (Cota de enchente 100 anos) para a Vila 29 de Outubro 

 

 

Vila 29 de Outubro 

Equipamentos 
Sociais Existentes 
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Figura 5.17 - Mapa de vulnerabilidade/fragilidade ambiental relacionado à 

suscetibilidade a inundações (50 anos 1961-1990) para a Vila 29 de Outubro 

 
Figura 5.18 - Mapa de vulnerabilidade/fragilidade ambiental relacionado à 
suscetibilidade a inundações (HADA2-50 anos) para a Vila 29 de Outubro 
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Considerando-se os três cenários, observa-se que a pior situação 

visualmente verificada refere-se à cota de enchente de 100 anos (informada pelo 

IPPUC), na qual a totalidade da ocupação está vulnerável a inundações. Já a 

situação para a Vila 29 de Outubro, considerando o cenário A2 do modelo regional 

Hadley para 50 anos, conforme verificado na Figura 5.18, demonstra que a Área de 

Risco está vulnerável a inundações, e a Área Consolidada encontra-se localizada 

fora dela. Com relação à localização atual dos equipamentos públicos, Unidade de 

Saúde (US), Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Escola Municipal (EM) e 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), verifica-se que em todos os 

cenários, os mesmos não se encontram vulneráveis a inundações. 

Pondera-se que o Estudo de Vulnerabilidade do Município apontou que 

embora os dados apresentados mostrarem que, sob um cenário de mudança do 

clima uma situação de ocorrência de 100 anos pode se tornar uma situação de 

ocorrência de 50 anos, colocando as infraestruturas em uma situação de risco mais 

elevada, devido às diferenças inerentes aos estudos que geraram as cotas de 

enchentes para o período de recorrência de 100 anos e os resultados obtidos 

usando o cenário A2 do modelo regional Hadley, não se pode fazer uma 

comparação direta, uma vez que as metodologias usadas são diferentes. 

Contudo, um aspecto a ser considerado, é que quando da elaboração dessas 

áreas de inundação pelo Estudo de Vulnerabilidade do Município, ainda não tinham 

sido implementadas as obras de macrodrenagem apresentadas no Anexo I na bacia 

do Rio Barigui, à montante da ocupação, oque potencialmente pode contribuir para 

a redução do risco de inundação. 
Para se avaliar a vulnerabilidade das infraestruturas para o recorte temporal 

da situação proposta no PGRC, considerando a implantação de todas as 

intervenções propostas, as Figuras 5.19 a 5.20 e 5.21 apresentam as condições 

para a área de intervenção do Projeto. 
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Figura 5.19 - Mapa de vulnerabilidade/fragilidade ambiental relacionado à 

suscetibilidade a inundações (Cota de enchente 100 anos) para a área do PGRC Curitiba 

 

 
 
 

 
Figura 5.20 - Mapa de vulnerabilidade/fragilidade ambiental relacionado à 

PGRC Curitiba 
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suscetibilidade a inundações (50 anos 1961-1990) para a área do PGRC Curitiba 

 

 
Figura 5.21 - Mapa de vulnerabilidade/fragilidade ambiental relacionado à 

suscetibilidade a inundações (HADA2-50 anos) para a área do PGRC Curitiba 
 

Considerando-se os três cenários, observa-se que a pior situação 

visualmente verificada refere-se à cota de enchente de 100 anos (informada pelo 

IPPUC), na qual a Área Consolidada a ser regularizada, e parte das áreas nas quais 

as famílias a serem retiradas da Área de Risco serão reassentadas estão 

vulneráveis a inundações.  
Já a situação após a implantação do Projeto, considerando o cenário A2 do 

modelo regional Hadley para 50 anos demonstra que a área vulnerável a 

inundações, é a área destinada à implantação das bacias de espraiamento e 

contenção, e de implantação do Parque Linear, que apresentam como principal 

medida atuar como elementos de adaptação às mudanças climáticas. 

Além disso, o Projeto propõe a execução de um dique, com cota máxima da 

crista ainda a ser projetada de acordo com projeto executivo que se encontra em 

fase de licitação, devendo considerar um Tempo de Recorrência de 200 anos e de 

um canal de macrodrenagem, limitando as áreas destinadas à ocupação da Área de 

Risco. Dessa forma, estima-se que, considerando-se apenas a questão da cota de 

inundação, as áreas destinadas à regularização, reassentamento e implantação de 

PGRC Curitiba 

Equipamentos 
Sociais Propostos 
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equipamentos sociais apresentam vulnerabilidade reduzida, quando comparadas à 

situação atual. 

Da mesma forma como ponderado anteriormente com relação à situação 

atual da Vila 29 de Outubro, destaca-se que o Estudo de Vulnerabilidade do 

Município apontou que embora os dados apresentados mostrarem que, sob um 

cenário de mudança do clima uma situação de ocorrência de 100 anos pode se 

tornar uma situação de ocorrência de 50 anos, colocando as infraestruturas em 

uma situação de risco mais elevada, devido às diferenças inerentes aos estudos que 

geraram as cotas de enchentes para o período de recorrência de 100 anos e os 

resultados obtidos usando o cenário A2 do modelo regional Hadley, não se pode 

fazer uma comparação direta, uma vez que as metodologias usadas são diferentes. 

E também reforçando o considerado anteriormente em relação à situação atual, 

outro aspecto a ser considerado, é que quando da elaboração dessas manchas de 

inundação pelo Estudo de Vulnerabilidade do Município, ainda não tinham sido 

implementadas as obras de macrodrenagem apresentadas no Anexo 1 na bacia do 

Rio Barigui, à montante da ocupação, oque potencialmente pode contribuir para a 

redução do risco de inundação. 
Complementando a análise, conforme apresentado no item 4.1.3 

Vulnerabilidades Ambientais, A Figura 5.22 apresenta áreas com risco de inundação 

para a porção da bacia do Rio Barigui na qual se encontra localizada a Vila 29 de 

Outubro e o PGRC Curitiba, considerando o Cenário HADA2 (Modelo Regional) e 

Recorrência 50 anos. 
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Figura 5.22 - Áreas com risco de inundação a porção da Bacia do Rio Barigui Cenário HADA2 

(Modelo Regional) – Recorrência 50 anos, considerando a área do PGRC Curitiba 
 

O Relatório Ambiental 2 (AMB-2), Tomo 1 do Estudo de Vulnerabilidade 

apresenta às fls. 466 o Nível d’Água Máximo e a Vazão de Pico do Cenário HADA2 

(50 anos) para todas as Estações indicadas. Conforme pode ser observado na 

Figura 5.22, a área do PGRC Curitiba encontra-se entre as Estações 3+15 e 1+874, 

cujo Nível d’Água Máximo, conforme apresentado no Relatório AMB-2 e podendo 

ser verificado no Quadro 4.6 desse documento, varia entre 869,23 metros à 

montante e 866,98 metros à jusante. 

Com o objetivo de comparar com as cotas do Nível d’Água Máximo, com as 

altitudes verificadas na área do PGRC, a Figura 5.23 apresenta as cotas da área do 

Projeto. 

 

 

 

 

 

 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA  168 

 
Figura 5.23 – Curvas de nível da área do Projeto, cotas e cenários climáticos 

PR-25, PR-50, HADA2-25 e HADA2-50 
 

Conforme pode ser observado na Figura 5.23, a localização proposta para a 

crista do dique, na porção norte encontra-se na cota atual aproximada de 869 

metros, e na porção mais ao sul na cota aproximada de 867 metros, sendo que o 

Nível d’Água Máximo a montante e à jusante conforme apresentado na Figura 5.22 

varia de 869,23 a 866,98 metros. Considerando essas cotas, observasse que a 

localização do dique apresenta-se em uma situação de altitude muito próxima ao 

Nível d’Água Máximo à montante e à jusante. 

          Cota Enchente 100 Anos 

- - - - -  PR-25 Anos 

- - - - -  PR-50 Anos 

- - - - -  HADA2-25 Anos 

- - - - -  HADA2-50 Anos 
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Além disso, a proposta do Projeto propõe a execução de um dique, com cota 

máxima da crista ainda a ser projetada de acordo com projeto executivo que, 

conforme apontado anteriormente, se encontra em fase de licitação, devendo 

considerar um Tempo de Recorrência de 200 anos. Dessa forma, estima-se que, 

considerando-se esses aspectos, as áreas destinadas à regularização, 

reassentamento e implantação de equipamentos sociais apresentam vulnerabilidade 

reduzida, quando comparadas à situação atual. 

Soma-se à isso, o fato de que quando da elaboração dessas áreas de 

inundação pelo Estudo de Vulnerabilidade do Município com as respectivas 

definições dos Nível d’Água Máximo das Estações, ainda não tinham sido 

implementadas as obras de macrodrenagem apresentadas no Anexo I na bacia do 

Rio Barigui, à montante da ocupação, oque potencialmente pode contribuir para a 

redução do risco de inundação. 
 

 

5.2.1.2 Avaliação das Vulnerabilidades Territoriais 

 

Com relação às vulnerabilidades territoriais, conforme apresentado no item 

4.1.4.2 Vulnerabilidade Territoriais, o Estudo de Vulnerabilidade do Município 

elaborou um índice de vulnerabilidade territorial frente aos riscos climáticos, 

construído sobre grids de base de 1 km por 1 km, em função da cobertura da 

porcentagem dos polígonos temáticos por células de 1 km/1 km. 

O índice desenvolvido integra as variáveis relacionadas a: (1) erosão, (2) 

inundações e (3) as questões relacionadas à urbanização (aproximação para ondas 

de calor). Nesse contexto, os mapas e índices de vulnerabilidade tiveram como 

objetivo a visualização e integração das principais questões relacionadas às 

mudanças climáticas na área de estudo: problemas de hidrologia, de inundações e 

drenagem urbana; problemas de erosão, de acúmulo de sedimentos; e questões 

relacionadas à qualidade da água. 

Considerando a área do área do PGRC Curitiba, as Figuras 5.24 e 5.25 

apresentam os mapas em relação à erosão e inundação, e a Figura 5.26 ilustra os 

problemas potenciais relacionados às ondas de calor extremo dentro das regiões 

fortemente urbanizadas. A Figura 5.27 apresenta o mapa de vulnerabilidade global 

para a área do PGRC Curitiba, que segundo o Estudo de Vulnerabilidade, é uma 

combinação de todos esses fatores. Destaca-se que em razão da escala de análise 



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA  170 

do Estudo de Vulnerabilidade (células de 1 km por 1 km), para a análise ora 

realizada, foi considerada a área como um todo englobando a situação atual e a 

situação proposta. 

 
Figura 5.24 - Mapa do índice de vulnerabilidade (territorial) relacionado à variável erosão 

 
Com relação à erosão, observa-se na Figura 5.24 que a região do PGRC 

Curitiba encontra-se situada em área com taxa de erosão classificada como mais 

baixa, de 0 a 20%. 

 
 

PGRC Curitiba 
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Figura 5.25 - Mapa do índice de vulnerabilidade territorial das áreas 

com risco de inundações (HADA2-50 anos) 
 

Com relação ao risco de inundações, observa-se na Figura 5.25 que a região 

do PGRC Curitiba encontra-se situada em área com taxa de inundação classificada 

como média-baixa e média, variando de 20 a 60%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGRC Curitiba 
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Figura 5.26 - Mapa do índice de vulnerabilidade (territorial) das áreas 

com alta taxa de urbanização 
 

Com relação taxa de urbanização (aproximação para ondas de calor), 

observa-se na Figura 5.26 que a região do PGRC Curitiba não se apresenta como 

área de risco. Contudo, destaca-se que a urbanização proposta, pode representar 

um fator de aumento da temperatura local. 
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Figura 5.27 - Mapa do índice de vulnerabilidade territorial (HADA2-50 anos v2) 

 

Com relação ao Índice de Vulnerabilidade Territorial Global, ou seja, 

combinando todos os riscos ambientais, a região do PGRC Curitiba apresenta-se 

variando como de risco médio-baixo e médio. Destaca-se que na época da 

elaboração do Estudo de Vulnerabilidade do Município os dados utilizados para o 

período de observação, não consideraram a ocupação Vila 29 de Outubro. Sendo 

assim, considerando a situação atual, é possível que a região apresente uma 

vulnerabilidade territorial mais elevada. Já a situação proposta do PGRC Curitiba 

apresenta características que podem impactar positivamente para a redução dessas 

vulnerabilidades, principalmente as relacionadas ao risco de inundações. 

 

 

5.2.2 Avaliação da Vulnerabilidade Socioeconômica 

 

Conforme demonstrado na Seção 4 AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA, o Estudo de 

Vulnerabilidade do Município resultou em uma Matriz de Análises de Riscos. A 

Matriz adaptada pela SNC-Lavalin teve como objetivo avaliar as vulnerabilidades 

PGRC Curitiba 
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gerais dos Sistemas Construído, Social e Ambiental considerando parâmetros 

específicos a serem avaliados para cada um desses Sistemas. 

No Estudo, a caracterização socioeconômica da cidade de Curitiba foi 

realizada considerando o recorte temporal de 1960 a 2008, e foi realizada a partir 

da análise dos dados disponíveis com relação aos seguintes blocos temáticos: 

comércio exterior; finanças públicas; produção e emprego; ativos tecnológicos; 

infraestrutura física; educação, habitação; saúde; segurança pública; e demografia, 

população e migração. Por meio da análise de probabilidade e consequências dos 

riscos (gravidade), utilizando ferramentas de análise qualitativa, foi possível avaliar 

qualitativamente os impactos socioeconômicos dos fenômenos e acontecimentos 

elencados. 

Para realizar uma comparação entre as características verificadas na Vila 29 

de Outubro e na proposta para a área do PGRC Curitiba, em relação aos aspectos 

verificados para Curitiba no Estudo de Vulnerabilidade do Município, para os 

Sistemas Construtivo, Ambiental e Social, é importante destacar que não existem 

dados disponíveis específicos para a área, com relação à totalidade dos blocos 

temáticos que foram utilizados para a Curitiba, resultando, portanto, em algumas 

limitações. 

Assim, inicialmente, para proceder a avaliação da vulnerabilidade 

socioeconômica da Vila 29 de Outubro e da proposta do PGRC Curitiba, foram feitas 

algumas considerações e análises com relação a alguns itens dos blocos temáticos 

do Estudo de Vulnerabilidade do Município e que tiveram dados identificados para o 

local, possibilitando uma melhor caracterização das realidades. 

Na sequência foram elaboradas algumas considerações vislumbrando os 

impactos esperados com a implantação das propostas de intervenção previstas na 

área do Projeto Gestão de Risco Climático Bairro. 

A partir dessas duas abordagens, é que se procedeu a avaliação da 

vulnerabilidade socioeconômica para os dois recortes temporais, utilizando-se a 

Matriz de Análise de Riscos, atribuindo graus de gravidade em razão das 

características de cada situação, da ocupação atual da Vila 29 de Outubro, e da 

proposta para área do PRGC Curitiba. 

O item 5.2.2.1 apresenta considerações e análises com relação a alguns 

itens dos blocos temáticos do Estudo de Vulnerabilidade do Município e que tiveram 

dados identificados para a Vila 29 de Outubro, e o item 5.2.2.2 apresenta 
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considerações quanto aos impactos esperados pela implantação das propostas na 

área do PGRC Curitiba. 

 

 

5.2.2.1 Considerações com Relação a Alguns Itens dos Blocos Temáticos 

 

Esse item apresenta considerações e análises com relação a alguns itens dos 

blocos temáticos do Estudo de Vulnerabilidade do Município e que tiveram dados 

identificados para a Vila 29 de Outubro, aprofundado informações com relação ao 

apresentado no item 5.1.2 Aspectos Socioeconômicos. 

 

 

5.2.2.1.1 Demografia e População 

 

Conforme apresentado no item 5.1.2 Aspectos Socioeconômicos, a maioria 

da população é composta de mulheres, 57,1%, o que também é possível perceber 

em relação aos responsáveis pelos domicílios, nos quais os dados indicam que 

prevalecem titulares do sexo feminino com 70%, sendo a maioria delas com filhos, 

sem cônjuge ou companheiro e com renda até R$ 1.800,00. 

Segundo o Estudo de Vulnerabilidade do Município, populações vulneráveis 

são grupos de pessoas que são impotentes ou sem defesa. De modo geral, as 

crianças, os idosos e os doentes são mais vulneráveis em relação ao restante da 

população, uma vez que precisam de apoio de terceiro para realizar determinadas 

atividades. Estes grupos de pessoas precisam de maior assistência em caso de 

emergência, por necessitarem de maior auxílio em seu deslocamento e por 

possuírem sistemas imunitários mais sensíveis. O Estudo de Vulnerabilidade 

apontou os bairros de Curitiba que possuíam maior número de crianças e idosos, 

mas conforme pode ser visto na Figura 5.28 o Bairro Caximba (número 70 no 

mapa), não se configurou com essas características. 
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Figura 5.28 – Bairros com maior número de crianças e idosos 

 

Contudo, o Estudo de Vulnerabilidade menciona que, os bairros mais antigos 

e tradicionais naturalmente seguem a tendência de serem ocupados por populações 

mais velhas, e os bairros mais novos são ocupados por famílias recém-constituídas. 

Essa última situação é a realidade da Vila 29 de Outubro, conforme apontado pelo 

levantamento da COHAB-CURITIBA, no qual, de acordo com o apresentado na 

Tabela 5.5, 33% estão na faixa de 0 a 15 anos, e 6,7% estão na faixa acima de 60 

anos, totalizando 39,7% da população. 

A mesma situação é verificada ao se analisar os dados apresentados pela 

SMS com relação à realidade do território da Unidade de Saúde Caximba, na qual, 

no que diz respeito à distribuição por faixa etária da Unidade, 29,4% encontram-se 

na faixa etária de 0 a 14 anos, e 6,1% com idade maior que 60 anos, totalizando 

35,5% da população. 

 

 

5.2.2.1.2 Educação 

 

De acordo com o Estudo de Vulnerabilidade do Município, no contexto das 

mudanças climáticas, as informações ligadas à educação que são de máximo 

interesse, estão num primeiro momento relacionadas aos: estabelecimentos, 

localização, número de alunos, etc., principalmente para os estabelecimentos onde 

se encontram crianças de 0 a 14 anos. Como a educação infantil e fundamental são 
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de competência municipal, a cidade de Curitiba pode agir mais diretamente nestes 

estabelecimentos. Com relação à localização dos equipamentos de educação, 

destaca-se que conforme verificado na avaliação da vulnerabilidade ambiental com 

relação às infraestruturas no item 5.2.1.1 Avaliação da Vulnerabilidade das 

Infraestruturas, os mesmos encontram-se situados fora das áreas de risco de 

inundação considerando-se: (i) na cota enchente 100 anos, (ii) no período de 

referência (1961-1990), e (iii) no futuro (2071-2100) estimadas com o modelo 

regional HadRM3P de mudanças climáticas, respectivamente. 

Conforme apontado no levantamento da COHAB-CURITIBA das 21,6% das 

pessoas da população encontram-se na faixa etária de 6 a 15 anos, e 11,4 % 

encontram-se na faixa etária de 0 a 5 anos, a ingressar no sistema de ensino. Das 

mulheres que estão estudando, 26%, a maioria são crianças na faixa de 6 a 11 

anos, 43% e adolescentes de 12 a 18 anos, 33,4% (Tabela 5.15). Dos homens que 

estão estudando, 39%, a maioria são crianças na faixa de 6 a 11 anos, 43% e 

adolescentes de 12 a 18 anos, 36,6% (Tabela 5.17).  

O Estudo de Vulnerabilidade do Município destaca também, informações de 

uma caracterização de famílias residentes e reassentadas de ocupações irregulares, 

obtidas do Sistema de Informação da COHAB-CURITIBA apud Planos Setoriais 

(2008). Nessa caracterização, as informações socioeconômicas coletadas em 84 

áreas de ocupações irregulares em Curitiba, num total de 12.617 domicílios, já 

cadastrados e implantados no sistema, permitiu observar que a população dessas 

áreas é jovem, com 78% nas faixas até 40 anos e que apenas 20,3% informaram 

estar inseridos no sistema educacional. Quanto à população não inserida no 

sistema, ou seja, 79,7%, 16,4% são analfabetos. O Estudo de Vulnerabilidade do 

Município enfatiza que esta população, com características de baixa formação 

escolar e oriunda de famílias de menor renda, compõe um perfil que apresenta 

grande limitação para superar as condições precárias de inserção no mercado de 

trabalho, assim como menor preparação para enfrentar eventuais impactos 

decorrentes das mudanças climáticas. 

Conforme identificado no mapeamento realizado pela COHAB-CURITIBA para 

a Vila 29 de Outubro, as características da população assemelham-se às 

características das ocupações irregulares obtidas do Sistema de Informação da 

COHAB-CURITIBA apud Planos Setoriais (2008). Na Vila 29 de Outubro, 74,7% do 

total de 2713 moradores cadastrados até o momento encontram-se na faixa etária 

até 40 anos, e apenas 31,34% do total de 1825 moradores que informaram a 
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escolaridade estão inseridos no sistema educacional. Quanto à população da Vila 29 

de Outubro não inserida no sistema educacional, ou seja, 68,66%, XX% tem 

escolaridade de ensino fundamental e XX% são analfabetas. 

 

 

5.2.2.1.3 Infraestrutura física 

 

Com relação à infraestrutura física, conforme descrito no item 5.1.1 

Aspectos físico-territoriais e Condições Ambientais, a ocupação Vila 29 de Outubro 

está situada em área ambientalmente frágil, com pontos críticos de vulnerabilidade 

ambiental e suscetibilidade a inundações e alagamentos, e não apresenta 

infraestrutura urbana adequada com relação aos aspectos de infraestrutura urbana: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede de iluminação pública, malha 

viária, pavimentação, e drenagem. 

Essa situação expõe a população aos riscos decorrentes da degradação 

ambiental e da ocupação indevida da área de drenagem natural do Rio Barigui. A 

precária urbanização resulta também em péssimas condições de habitabilidade para 

a população. 

 

 

5.2.2.1.4 Habitação 

 

Com relação à habitação, a tipologia construtiva das moradias, na maioria, 

apresentam características precárias, em especial as localizadas na Área de Risco. 

Em relação aos materiais utilizados na moradia, conforme apresentado no item 

5.1.1 Aspectos Físico-territoriais e Condições Ambientais, 50% delas foram 

construídas de material aproveitado, que incluem compensados e lonas, e outros, 

de baixa qualidade; e 19,4% utilizaram madeira, o que, de acordo com o 

levantamento, demonstra fragilidade na construção das moradias e na segurança 

que se espera em relação ao local de moradia. Apenas 24,4% dos imóveis foram 

edificados em alvenaria. O Estudo de Vulnerabilidade do Município aponta que as 

intervenções para reassentar as ocupações irregulares são muito importantes 

dentro do contexto das mudanças climáticas. As construções em áreas de ocupação 

irregular, precárias, edificadas sem qualquer orientação técnica, nem observância a 

padrões urbanísticos ou construtivos, as torna mais vulneráveis aos impactos das 
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mudanças climáticas. Nesse contexto, as construções precárias da Vila 29 de 

Outubro estão, portanto, muito vulneráveis com relação a inundações, chuvas 

fortes, e outros eventos extremos. 

 

 

5.2.2.1.5 Saúde 

 

Com relação à saúde, o Estudo de Vulnerabilidade do Município apontou que 

em Curitiba houve um aumento das consultas médicas na rede de saúde municipal 

em relação à evolução da população de Curitiba. Esse acréscimo no número de 

consultas médicas pode ser devido a uma série de causas, entre elas o 

envelhecimento da população e o aumento de incidência de doenças. O Estudo de 

Vulnerabilidade do Município aponta que esses dois fenômenos são importantes 

num contexto de mudanças climáticas, uma vez que a população mais velha e/ou 

doente é mais vulnerável e maiores precauções devem ser tomadas em relação à 

saúde e a segurança destas classes de pessoas. 

O Estudo de Vulnerabilidade do Município apontou também que, o aumento 

de incidência de algumas doenças pode estar relacionado a causas ambientais, 

entre elas as mudanças climáticas, que podem ser responsáveis pelo aumento de 

problemas respiratórios, casos de leptospirose, entre outros. 

No caso da Vila 29 de Outubro, a população exposta diretamente ao risco de 

inundação pode resultar em maior vulnerabilidade a questões de saúde, tanto se 

considerando a situação de vulnerabilidade com relação à faixa etária (população 

mais jovem e mais idosa), quanto considerando às questões ambientais 

especialmente relacionadas à maior exposição aos riscos para doenças de 

veiculação hídrica, como no caso a leptospirose e dengue. Contudo, conforme 

informações da SMS, apesar da Vila 29 de Outubro sofrer com enchentes e 

alagamentos, no período de 2016 a 2018 foram confirmados apenas 9 casos de 

leptospirose, com 1 óbito, e 9 notificações de dengue, sem confirmação. 

Já com relação às enfermidades com características sazonais, estão as 

Doenças Respiratórias Agudas (DRAs) que, segundo apontado no Estudo de 

Vulnerabilidade do Município, os dados da Secretaria Municipal de Saúde para 

Curitiba se constituem no motivo mais frequente de consulta (19,6%) e a quarta 

causa morte em todas as faixas etárias da população do município. As mais altas 

taxas de incidência são observadas nos meses mais frios do ano, e as crianças e 
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idosos são as principais vítimas, inclusive fatais. Essas patologias estão diretamente 

relacionadas com alterações climáticas extremas durante o dia, com a poluição do 

ar, a situação econômica do paciente, estado nutricional e mesmo outros aspectos 

socioculturais da população. A pneumonia é a doença respiratória aguda mais 

comum e que mais provoca óbitos em todo o mundo. Dessa forma, considerando-

se esses aspectos, as condições socioeconômicas da população, e as características 

da precariedade das habitações na Vila 29 de Outubro são aspectos, que reunidos, 

podem resultar em uma maior incidência dessas enfermidades para sua população. 

Os dados informados pela SMS em relação à Vila 29 de Outubro fazem 

referência è tuberculose. No período de 2016 a 208 foram notificados 10 casos, 

sendo que 7 tiveram tratamento diretamente observado e nenhum óbito. 

De acordo com informações da SMS, a equipe atuante no Distrito Sanitário 

do Tatuquara destacou uma preocupação com relação ao óbito infantil, de filhos de 

mães adolescentes, bem como com o índice de gravidez na adolescência. Na área 

da Unidade de Saúde Caximba em 2018, a prevalência dessa condição foi de 22%, e 

especificamente na área da Vila 29 de Outubro das 25 gestantes residentes nesta área 

16% (4) estão nesta faixa etária, demonstrando assim, mais vulnerabilidades para a 

população da Vila 29 de Outubro. 

 

 

5.2.2.1.6 Emprego e Renda 

 

Com relação ao emprego e renda, os dados levantados pela COHAB-

CURITIBA apontam que a população da Vila 29 de Outubro apresenta renda baixa, 

pois 22,4% das famílias informaram não possuir renda, e 60,9% informaram renda 

familiar bruta de até R$ 1.800,00, ou seja, 84% das famílias possuem renda de até 

R$ 1.800,00. Estes índices somados indicam que quase 90% das famílias se 

enquadram para atendimento na Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que 

contempla renda até R$ 1.800,00. 

Além disso, destaca-se também que entre as famílias entrevistadas a 

maioria informou trabalhar em profissões não qualificadas, que não requerem 

escolaridade avançada, oque reforça e justifica os dados referentes às baixas 

rendas identificadas na comunidade. As profissões que mais aparecem são as de 

Serviços Gerais/diarista, Pedreiro/Ajudante de Pedreiro, Coletor de Material 

reciclável/ Reciclador, Vendedor e Comerciante. Outro fator que confirma a 
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vulnerabilidade das famílias refere-se à situação de emprego dos maiores de 18 

anos, uma vez que 24,8% dos moradores informam que não trabalham e 18,9% 

trabalham como autônomos sem o recolhimento da previdência, portanto em 

condição de trabalho precarizada. Estes dois grupos somados perfazem um total de 

quase 43,7% dos moradores. 

Dessa forma, os dados referentes ao emprego e renda não seguem a mesma 

dinâmica dos empregos para a Cidade. 

 

 

5.2.2.1.7 Segurança Pública 

 

Em relação à criminalidade, de acordo com o Estudo de Vulnerabilidade do 

Município, a única ocorrência que poderia potencialmente ser afetada pelos 

impactos das mudanças climáticas seria quanto ao número de roubos, que 

poderiam aumentar no caso de evacuações das casas por medidas de segurança. 

Nesse caso, considerando que 1147 famílias encontram-se localizadas em áreas 

sujeitas à inundação e alagamentos, essa população è a mais exposta. A localização 

dos órgãos responsáveis pela Defesa Civil e sua atuação é um item importante, 

para analisar como os mesmos poderão ser potencialmente afetados e avaliar se a 

localização dos mesmos é estrategicamente bem situada para responder 

rapidamente a impactos. 

 

 

5.2.3 Impactos das Propostas do Projeto PGRC Curitiba na Redução dos 

riscos e vulnerabilidades 

 

Conforme apresentado na Seção 3 PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO 

BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – PGRC CURITIBA, o PGRC-Curitiba propõe um 

conjunto de intervenções voltadas às prioridades que envolvem: Macrodrenagem e 

Recuperação Ambiental; Infraestrutura Urbana; Infraestrutura Social – 

Equipamentos Públicos; e Trabalho Social junto às famílias. 

Um aspecto relevante e essencial para a viabilização do Projeto refere-se à 

liberação da Área de Risco, atualmente ocupada por grande parte dos domicílios da 

Vila 29 de Outubro. Dos 1693 domicílios que fazem parte do cadastramento 
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realizado, 1147 serão retirados da Área de Risco e reassentados, e 546 serão 

regularizados na Área Consolidada. 

A área atualmente denominada como Área de Risco será destinada à 

implantação do sistema de macrodrenagem voltado à minimização e gestão de 

risco climático, ou seja, à implantação de bacias de espraiamento e contenção, 

corredor ecológico e de um Parque Linear, sendo uma área apropriada ao 

espraiamento do Rio Barigui, no caso da ocorrência de cheias. 

As famílias retiradas da Área de Risco serão reassentadas na área do PGRC 

de acordo com o apresentado na Seção 3, e as ações envolvem a construção de 

moradias, bem como a implantação das infraestruturas urbanas: implantação de 

sistema viário, microdrenagem, pavimentação, paisagismo, iluminação e 

sinalização, implantação dos sistemas de Esgotamento Sanitário, Abastecimento de 

Água, e Rede de Distribuição Urbana (RDU). A proposta do PGRC Curitiba também 

contempla a reforma e construção de equipamentos públicos sociais e de esporte e 

lazer dimensionados para o perfil dessa população. 

Com o objetivo de considerar os possíveis impactos do Projeto, as Figuras 

5.29 e 5.30 apresentam as condições da ocupação atual e da proposta do Projeto, 

respectivamente. Nessas Figuras foram incluídas informações referentes a alguns 

cenários apresentados no Estudo de Vulnerabilidade do Município com base: (i) na 

cota enchente 100 anos (informada pelo IPPUC); (ii) em dois Períodos de 

Referência (sem considerar as mudanças climáticas - PR-25 Anos e PR 50 Anos); e 

(iii) dois cenários que consideram as mudanças climáticas (HADA2) para os Tempos 

de Recorrência de 25 e 50 anos. 
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Figura 5.29 – Ocupação atual da Vila 29 de Outubro e cenários climáticos: Cota Enchente-100; PR-25, 

PR-50, HADA2-25 e HADA2-50 
 

          Cota Enchente 100 Anos 

- - - - -  PR-25 Anos 

- - - - -  PR-50 Anos 

- - - - -  HADA2-25 Anos 

- - - - -  HADA2-50 Anos 
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Figura 5.30 – Proposta ocupação do PGRC Curitiba e cenários climáticos: Cota Enchente-100; PR-25, PR-

50, HADA2-25 e HADA2-50 
 

Por meio da análise das Figuras 5.29 e 5.30, observa-se que na situação 

atual, considerando-se os cinco cenários (Cota Enchente-100; PR-25, PR-50, 

          Cota Enchente 100 Anos 

- - - - -  PR-25 Anos 

- - - - -  PR-50 Anos 

- - - - -  HADA2-25 Anos 

- - - - -  HADA2-50 Anos 
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HADA2-25 e HADA2-50), a pior situação visualmente verificada refere-se à cota de 

enchente de 100 anos, na qual a Área Consolidada, a ser regularizada e parte das 

áreas nas quais as famílias a serem retiradas da Área de Risco serão reassentadas, 

estão vulneráveis a inundações. Já a situação após a implantação do Projeto, 

considerando tanto os cenários PR-25, PR-50, HADA2-25 e HADA2-50, o cenário A2 

do modelo regional Hadley para 50 anos, que apresenta a situação mais vulnerável 

a inundações, a área destinada à regularização fundiária e ao reassentamento de 

famílias encontra-se, na maior parte, fora de seu limite. 

Destaca-se que a localização proposta para a crista do dique, na porção 

norte, conforme demonstrado no item 5.2.1.1 Avaliação das Vulnerabilidades 

Territoriais, encontra-se na cota atual aproximada de 869 metros, e na porção mais 

ao sul na cota aproximada de 867 metros, sendo que o Nível d’Água Máximo a 

montante e à jusante varia de 869,23 a 866,98 metros. Considerando essas cotas, 

observasse que a localização do dique apresenta-se em uma situação de altitude 

muito próxima ao Nível d’Água Máximo à montante e à jusante para o cenário 

HADA2 50 Anos. Além disso, a proposta do Projeto propõe que para a execução de 

do dique, a cota máxima da crista, ainda a ser projetada de acordo com projeto 

executivo a ser elaborado, deverá considerar um Tempo de Recorrência de 200 

anos. Dessa forma, estima-se que, considerando-se esses aspectos, as áreas 

destinadas à regularização, reassentamento e implantação de equipamentos sociais 

apresentam vulnerabilidade reduzida, quando comparadas à situação atual. 

Sendo assim, apenas a área destinada à implantação das bacias de 

espraiamento e contenção e o parque linear, estariam situadas na área de risco 

climático no cenário HADA2 50 anos, oque faz parte das medidas de adaptação às 

mudanças climáticas previstas no PRGC Curitiba. Assim, estima-se que, se 

considerando apenas a questão da cota de inundação para o cenário HADA2 50 

Anos, as áreas destinadas à regularização, reassentamento e implantação de 

equipamentos sociais apresentam vulnerabilidade ambiental reduzida, quando 

comparadas à situação atual. 

Em que pese que essa proposta esteja alinhada com as recomendações do 

Estudo de Vulnerabilidade do Município, principalmente voltadas à adaptação e ao 

aumento da resiliência de infraestruturas, somente as definições com relação a 

aspectos técnicos de detalhamento dos projetos executivos, a serem definidos por 

meio da elaboração dos estudos hidrológicos e do Relatório Ambiental Prévio (RAP) 

para a área do projeto, poderão apontar a melhor solução voltada para a redução 
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dos riscos e vulnerabilidades dessa população às inundações e os reais impactos 

com relação à adaptação e aumento da resiliência. 

Em continuidade a análise do impacto das propostas, na crista do dique, 

(platô do dique), está prevista a implantação de um Parque Linear, com áreas de 

estar para o convívio comunitário, e equipamentos de esporte e lazer, como 

ciclovia e quadras esportivas. Já nas partes mais baixas do dique, também 

compondo o Parque Linear, estão previstas áreas destinadas ao plantio de flores, 

que se apresentam como alternativa de desenvolvimento social e econômico para 

a comunidade. 

Dessa forma, com essas medidas pretende-se que sejam oportunizados o 

convívio comunitário, por meio da fruição desses espaços, bem como, alternativas 

de geração de emprego e renda para a população. Esse é um modelo ainda inédito 

em Curitiba, no qual além da estrutura tradicional de contenção de cheias e de 

esporte, lazer, a proposta contempla uma área reservada ao cultivo de 

subsistência. 

Essas soluções propostas de utilização do dique, como parque linear, voltada 

à fruição, esporte e lazer, convívio comunitário, bem como opção de atividade 

econômica, está alinhada com diversas políticas sugeridas pelo Estudo de 

Vulnerabilidade, entre elas: Melhoria das competências no mercado de trabalho, 

Apoio a inovação: projetos de redução de GEE e de resiliência as mudanças 

climáticas, Realocação das infraestruturas, Modernização das infraestruturas; 

Drenagem urbana sustentável, Arborização Áreas verdes. 

Com relação às áreas de investimento de recursos sugeridas pelo Estudo de 

Vulnerabilidade, essas ações englobam principalmente aquelas voltadas ao 

aumento da resiliência de infraestruturas e continuidade da criação de espaços 

verdes. 

Com relação às unidades habitacionais, a proposta considera que as 

moradias a serem construídas serão executadas com tijolos produzidos em olarias 

próximas à ocupação. A tipologia construtiva em alvenaria é muito mais 

estruturada e resiliente aos possíveis eventos extremos relacionados às mudanças 

climáticas. Outro fator, visando sustentabilidade ambiental e econômica dos 

moradores, é que todas as unidades habitacionais estarão incluídas no projeto 

COHAB Solar. Serão instaladas placas fotovoltaicas e a energia produzida por elas 

pode ser redirecionada para a rede elétrica com a instalação de relógios 

bidirecionais, reduzindo as contas de energia elétrica dos moradores em até 80%. A 
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energia solar é uma energia limpa e gratuita, e sua utilização para geração de 

energia elétrica possui baixo impacto ambiental e reduz perdas por transmissão e 

distribuição, já que a eletricidade é consumida onde é produzida. 

Ainda ser dimensionado, as infraestruturas ambientais propostas no projeto 

resultam também em mitigação em relação às mudanças climáticas, considerando 

que as moradias a serem construídas serão realizadas com tijolos produzidos em 

olarias próximas à ocupação, bem como as casas contam com a utilização de placas 

fotovoltaicas. Também ainda a ser dimensionado após a elaboração do Relatório 

Ambiental Prévio, estima-se que o plantio de árvores contribua com o sequestro / 

estoque de carbono. 

Com relação à mobilidade, a proposta possibilitará a ligação, pelo 

transporte, ao futuro Terminal do Tatuquara que atenderá às linhas da Região Sul 

de Curitiba: Rio Bonito, Dalagassa, Pompeia, Janaína, Santa Rita, Rurbana e 

Tatuquara, que hoje se integram no Pinheirinho, como também a integração 

metropolitana com o município de Araucária. Com a consolidação da futura 

Conectora Sul, será facilitada a ligação com as regiões do Tatuquara, Sítio Cercado 

e Boqueirão. 

Com relação às demais ações de infraestrutura urbana a serem realizadas 

na área do PGRC Curitiba, as mesmas envolvem a implantação de sistema viário, 

microdrenagem, pavimentação, paisagismo, iluminação e sinalização, implantação 

dos Sistemas de Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água, e Rede de 

Distribuição Urbana (RDU). 

Atualmente, a população encontra-se desprovida de serviços e 

infraestrutura urbana adequados. As ações de infraestrutura voltadas à 

implantação de sistema viário, microdrenagem, pavimentação, paisagismo, 

iluminação e sinalização propiciam um ganho para população, potencialmente 

diminuindo à exposição a riscos e vulnerabilidades decorrentes da falta de 

infraestrutura. Considerando-se o perfil da população, essas intervenções resultam 

em ganhos tanto para a população em geral, como para a população infantil e de 

idosos, mais expostas aos riscos. 

Nas condições de ocupação atual, a população não tem acesso formal aos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água, e Rede de 

Distribuição Urbana (RDU). A provisão desses serviços busca tanto o atendimento 

adequado da população, como a redução do consumo inadequado, principalmente 

relacionado às ligações clandestinas nas redes de abastecimento de água energia, 
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e por outro lado a interrupção do lançamento de esgotos nos corpos hídricos da 

região. Essas medidas reduzem principalmente os riscos e vulnerabilidades 

relacionadas à veiculação de doenças hídricas, propagação de insetos, 

contribuindo para a o aumento da resiliência da população. 

Com relação à Infraestrutura Social – Equipamentos Públicos, as 

intervenções envolvem a construção e ou ampliação e reforma de equipamentos 

públicos voltados à educação, saúde e assistência social. Considerando-se a 

totalidade da área de abrangência do projeto, destaca-se que existem na região 

os seguintes equipamentos: 01 Unidade de Saúde, 01 Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI), 01 Escola Municipal, e 01 Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS). Contudo, os equipamentos existentes não atendem às 

novas demandas oriundas do projeto. Para tanto, dentro do conceito de 

sustentabilidade, o projeto prevê o aproveitamento das estruturas existentes, com 

ações de implantação, reforma e ampliação, que foram dimensionados para o 

atendimento da população da região, impactando diretamente do atendimento 

das necessidades dessa população. 

Os equipamentos que atualmente atendem a população da Vila 29 de 

Outubro encontram-se situados fora das áreas de risco sujeitas à inundação. As 

reformas e construções previstas no PGRC Curitiba têm como objetivo adequar a 

estrutura da rede de atendimento básico à população da área do Projeto. Dessa 

forma, as ações previstas têm a tendência de diminuir as vulnerabilidades 

socioeconômicas da população. 

Outra ação do PGRC Curitiba, o Projeto de Trabalho Social (PTS), previsto no 

Componente (v) Gerenciamento e coordenado pela COHAB-CURITIBA, atuará por 

meio de ações socioeducativas que contribuam para a melhoria das condições 

climáticas, primando pela preservação e qualidade dos recursos naturais locais, 

pela responsabilidade socioambiental, bem como para a melhoria da qualidade de 

vida da população envolvida. 
Nesse contexto, O Plano de Ação para o Reassentamento é o instrumento 

norteador do processo de deslocamento da população, contendo a demarcação da 

área de abrangência, a identificação do público elegível e das soluções de 

atendimento aplicáveis. Apresenta uma contextualização, diagnóstico da área e das 

famílias, a proposta de intervenção física, os objetivos, a proposta do Trabalho 

Social e questões de gênero e procedimentos a serem adotados, visando atender 
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adequadamente todas as famílias que não poderão permanecer na atual moradia, 

conforme intervenção física prevista. 

O Plano tem como objetivo apresentar o planejamento do município para 

que a comunidade receba ações adequadas, de acordo com os cronogramas de 

ação, buscando evitar possíveis perdas que possam ser ocasionadas pela 

intervenção. Apresenta, também, a proposta de trabalho socioambiental a ser 

desenvolvida com esta comunidade, os riscos e medidas aplicáveis e as principais 

ações que vem sendo realizadas. A COHAB-CURITIBA planeja e implementa as 

ações sociais junto às famílias atendidas, com o objetivo de viabilizar o exercício da 

participação cidadã, a organização da população, bem como proporciona educação 

sanitária e ambiental, visando promover a melhoria da qualidade de vida, por meio 

de proposta de trabalho intersetorial em conjunto com as Secretarias de Políticas 

Públicas do município. 

Por fim, o Trabalho Social tem como objetivo maior dar suporte à 

intervenção física, preparando e acompanhando as famílias beneficiárias, 

incentivando sua participação em todo processo de implementação da proposta, 

visando contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade e para a redução 

da desigualdade de gênero, fortalecendo ainda mais os impactos do PGRC Curitiba. 

 

 

5.2.3 Matriz de Análise de Riscos - Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental 

e Socioeconômica às Mudanças Climáticas da Vila 29 de Outubro e da 

situação proposta no PGRC Curitiba 

 

Nesse item é realizada a avaliação da vulnerabilidade socioeconômica para a 

área do PGRC Curitiba, por meio da Matriz de Análise de Riscos em consonância 

com o Estudo de Vulnerabilidade do Município, considerando-se a caracterização 

físico-territorial e socioeconômica, bem como a proposta de intervenção. 

Utilizando a Matriz de Análise de Riscos para a Cidade de Curitiba, e 

utilizando-se da mesma metodologia de análise qualitativa do Estudo de 

Vulnerabilidade do Município, foi realizada a avaliação considerando o recorte 

temporal da situação atual e o recorte temporal da situação após a implantação do 

Projeto. 

Conforme apresentado 4.2.1 Avaliação dos Impactos Socioeconômicos, e 

demonstrado na Figura 5.31, para a construção da Matriz, foi realizada a escala de 
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risco correspondendo sistematicamente ao produto entre a probabilidade (« P ») de 

um impacto significativo das mudanças climáticas e a gravidade deste impacto (« G 

»), caso este impacto ocorra, tendo como resultado uma escala de risco (« R ») 

menos ou mais elevada. 

 
Figura 5.31 – Evidenciação dos riscos com base na probabilidade e gravidade dos 

acontecimentos 
 

A classificação da probabilidade foi feita levando em consideração os 

resultados das modelagens climáticas, que foram apresentados nos relatórios AMB-

1 e AMB-2 do Estudo de Vulnerabilidade do Município e as características da região, 

considerando sempre o pior cenário (A2). É importante ressaltar que a 

probabilidade do evento climático é sempre a mesma independentemente do 

sistema avaliado. 

Dessa forma, para a avaliação dos riscos da área do PGRC Curitiba, a 

classificação da Probabilidade (coluna << P >>) para a avaliação se manteve 

constante, uma vez que foi estabelecida pela equipe da SNC-Lavalin, levando em 

consideração os resultados das modelagens climáticas, que foram apresentados nos 

Estudo de Vulnerabilidade do Município. Assim, apenas a classificação da Gravidade 

(coluna << G >>) dos eventos que se considerou como passível de ocorrerem 

variações, em relação ao Estudo de Vulnerabilidade do Município, em função das 

características locais observadas na caracterização físico-territorial e 

socioeconômica da área do PRRC Curitiba. 

Nesse contexto, a escala da Gravidade permitiu classificar os diversos 

impactos das mudanças climáticas em função da magnitude do impacto sobre os 

parâmetros identificados, variando de 1 a 5, sendo a mais baixa Insignificante e a 

mais alta Extrema. 

Pretende-se que essa abordagem, em consonância com a abordagem 

realizada no Estudo de Vulnerabilidade do Município, possibilite oferecer, tanto para 

a situação atual, quanto para a situação após a implantação do Projeto, uma escala 

sobre a qual podem ser identificados os riscos climáticos mais significativos e uma 
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escala sobre a qual podem ser identificadas as principais vulnerabilidades para os 

três sistemas avaliados: construído, ambiental e social. Espera-se assim, 

demonstrar com maior clareza os impactos da execução do Projeto, principalmente 

quanto à adaptação às mudanças climáticas. 

É importante destacar que a Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental e 

Socioeconômica para a área do Projeto proposta nesse documento, caracteriza-se 

como uma adaptação em relação aos procedimentos adotados para a elaboração do 

Estudo de Vulnerabilidade do Município. Além disso, trata-se da primeira aplicação 

da metodologia utilizada no Estudo de Vulnerabilidade do Município, sendo de 

caráter piloto, para proceder a avaliação em recortes geográfico e temporal 

diferentes dos definidos no Estudo de Vulnerabilidade, estando essa adaptação 

sujeita, portanto à limitações e incertezas, que são somadas àquelas já existentes 

no próprio Estudo realizado para a Cidade. 

Essas limitações e incertezas são decorrentes tanto pelo ineditismo proposto 

nessa aplicação e consequente avaliação, quanto pelo fato de que muitos itens 

constantes na Matriz de Análise de Riscos considerarem aspectos mais amplos do 

Município, as quais o PGRC Curitiba não possui governabilidade, e portanto não 

possui ações voltadas aos mesmos. Contudo, outro aspecto muito importante com 

relação às limitações e incertezas deve-se ao próprio processo de avaliação 

qualitativa das variáveis que compõem os três Sistemas (Construído, Social e 

Ambiental). No caso do Estudo de Vulnerabilidade do Município, a avaliação da 

escala da Gravidade dos Riscos foi realizada por equipe multissetorial e sob a 

orientação da SNC-Lavalin. 

A avaliação qualitativa da Matriz de Análise de Riscos ora realizada, em 

caráter de versão preliminar, foi realizada por uma técnica do IPPUC, Arquiteta e 

Urbanista, e um técnico Engenheiro Ambiental, que realizou o acompanhamento da 

elaboração do Estudo de Vulnerabilidade do Município. Em momento oportuno, com 

o objetivo de diminuir as limitações e incertezas, e minimizar o grau de 

subjetividade no processo de avalição, sugere-se a construção de uma nova versão 

da Matriz de Análise de Riscos para a área do Projeto, envolvendo uma maior 

quantidade de técnicos especialistas multidisciplinares, que estejam ativamente 

participando do Projeto Gestão de Risco Climático do Bairro Novo do Caximba, 

permitindo avaliar de maneira mais objetiva os possíveis impactos. 

A Tabela 5.18 apresenta a Matriz de Análise dos Riscos considerando o 

contexto das mudanças climáticas para a cidade de Curitiba, e nela são indicados, 
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os riscos climáticos apresentados no Estudo de Vulnerabilidade do Município, e a 

pontuação desses riscos com relação às variáveis de cada Sistema (Construído, 

Social e Ambienta), considerando o recorte temporal da situação atual da Vila 29 de 

Outubro, e o recorte temporal da situação após a implantação do PGRC Curitiba. 

Destaca-se que, igualmente ao realizado no o Estudo de Vulnerabilidade do 

Município, os riscos foram identificados com as mesmas cores, sendo amarela, 

laranja ou vermelha, segundo os limites de riscos apresentados no Quadro 5.1. 
Quadro 5.1 – Limites de Risco 
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Tabela 5.18 – Matriz de Análise de Ricos da Cidade de Curitiba, do recorte temporal na da situação atual da Vila 29 de Outubro, 
 e do recorte temporal da situação após a implantação do PGRC Curitiba 
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5.2.4 Análise de Resultados Apresentados na Matriz de Análise de Riscos 

 

A análise dos resultados apresentados na Matriz de Análise de Riscos para a 

área do PGRC foi realizada considerando os dois recortes temporais: o da situação 

atual da Vila 29 de Outubro, e o da situação após a implantação do PGRC Curitiba. 

A Tabela 5.8 apresenta para cada variável dos Sistemas Construído, Social e 

Ambiental, três linhas de avaliação contendo a escala de probabilidade e o grau de 

gravidade atribuídos, bem como o limite do risco em razão desses dois fatores. As 

três linhas de avaliação para cada variável correspondem, respectivamente a: 

(i) situação avaliada no Estudo de Vulnerabilidade do Município; 

(ii) situação avaliada para a Vila 29 de Outubro; e 

(iii) situação avaliada após a implantação do PRGC Curitiba. 

Com relação ao recorte temporal da situação atual da Vila 29 de Outubro, a 

Matriz de Análise de Riscos demonstra um aumento no nível de risco para vários 

dos parâmetros dos sistemas construído, social e ambiental em relação à situação 

avaliada para Curitiba no Estudo de Vulnerabilidade do Município. Esse aumento no 

nível de risco ocorreu principalmente com relação ao aumento de precipitações 

resultantes das mudanças climáticas apresentado no Estudo do Município. Essa 

constatação é ainda mais nítida graficamente, conforme apresentado na Figura 

5.33. Os valores apresentados nesta figura foram obtidos a partir da média dos 

valores dos riscos (probabilidade x gravidade) por sistema: ambiental, social e 

construído para cada evento climático (seca, chuvas fortes etc.). Esta 

representação permite identificar quais os parâmetros 

meteorológicos/climatológicos são mais significativos sobre os sistemas avaliados. 

Com relação ao recorte temporal da situação após a implantação do PGRC, a 

Matriz de Análise de Riscos demonstra uma redução no nível de risco para vários 

dos parâmetros dos sistemas construído, social e ambiental em relação à situação 

avaliada tanto quando comparado com a avaliação da situação atual da Vila 29 de 

Outubro, quanto com relação à Curitiba no Estudo de Vulnerabilidade do Município. 

Essa diminuição no nível de risco ocorreu principalmente com relação ao impacto 

das ações do Projeto objetivando reduzir as vulnerabilidades ambientais das 

variáveis analisadas em relação às chuvas fortes e inundação, conforme pod ser 

observado na Figura 5.34. 
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Para facilitar a comparação, a Figura 5.32 apresenta a avaliação dos riscos 

cumulativos considerados no Estudo de Vulnerabilidade do Município, a Figura 5.33 

os riscos cumulativos considerados na situação atual da Vila 29 de Outubro, e a 

Figura 5.33 os riscos cumulativos considerando a situação após a implantação do 

PGRC Curitiba. 

Os valores apresentados nesta figura foram obtidos a partir da média dos 

valores dos riscos (probabilidade x gravidade) por sistema: ambiental, social e 

construído para cada evento climático (seca, chuvas fortes etc.). Esta 

representação permite identificar quais os parâmetros 

meteorológicos/climatológicos são mais significativos sobre os sistemas avaliados. 

 
Figura 5.32 - Avaliação dos riscos cumulativos 

Estudo de Vulnerabilidade do Município 
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Figura 5.33 - Avaliação dos riscos cumulativos 

Vila 29 de Outubro 
 

 
Figura 5.34 - Avaliação dos riscos cumulativos 

PGRC Curitiba 
 

As Figuras 5.35 e 5.36 apresentam a avaliação dos impactos em relação aos 

subconjuntos dos Sistemas Construído, Ambiental e Social. 
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Os resultados apresentados nas Figuras 5.36 e 5.37 permitem confirmar que 

o impacto climático que apresenta maiores riscos, e por consequência 

vulnerabilidades potenciais aos Sistemas socioeconômicos analisados são as 

inundações, visto que cada sistema analisado aponta as inundações como sendo 

problemáticas. Observa-se ainda que esse impacto fica mais evidente com relação 

à situação atual da Vila 29 de Outubro, enquanto na situação após a implantação 

do PGRC, embora as inundações ainda apresentem impacto nos Sistemas, o seu 

nível é reduzido. 

Para facilitar a comparação, a Figura 5.35 apresenta a avaliação dos 

impactos considerados no Estudo de Vulnerabilidade do Município, a Figura 5.36 os 

impactos na situação atual da Vila 29 de Outubro, e a Figura 5.37 os impactos 

considerando a situação após a implantação do PGRC Curitiba. 

 

 
Figura 5.35 - Avaliação dos impactos 

Estudo de Vulnerabilidade do Município 
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Figura 5.36 - Avaliação dos impactos 

Vila 29 de Outubro 
 

 
Figura 5.37 - Avaliação dos impactos 

PGRC Curitiba 
 

Observando as Figuras 5.35, 5.36 e 5.37, verifica-se que os impactos 

climáticos com relação à situação atual da Vila 29 de Outubro acentuam-se quando 

comparados com a situação do Estudo de Vulnerabilidade do Município, e diminuem 

significativamente considerando a implantação do projeto PGRC Curitiba. 
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As Figuras 5.39 e 5.40 apresentam a análise dos resultados para cada 

subconjunto realizada a partir do cálculo de vulnerabilidade. Uma vez obtida a 

ponderação através do cálculo de vulnerabilidade, foi realizada a soma dos scores 

obtidos. Isto permitiu identificar quais subconjuntos são mais vulneráveis entre os 

avaliados. 

Para facilitar a comparação, a Figura 5.38 apresenta a vulnerabilidade das 

variáveis dos Sistemas Construído, Social e Ambiental considerados no Estudo de 

Vulnerabilidade do Município, a Figura 5.39 a vulnerabilidade da situação atual da 

Vila 29 de Outubro, e a Figura 5.40 a vulnerabilidade considerando a situação após 

a implantação do PGRC Curitiba. 

 
Figura 5.38 – Vulnerabilidade das variáveis dos Sistemas Construído, Social e Ambiental 

Estudo de Vulnerabilidade do Município 
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Figura 5.39 – Vulnerabilidade das variáveis dos Sistemas Construído, Social e Ambiental 

Vila 29 de Outubro 
 

 
Figura 5.40 – Vulnerabilidade das variáveis dos Sistemas Construído, Social e Ambiental 

PGRC Curitiba 
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Segundo a ponderação efetuada, a variável que apresenta mais 

vulnerabilidade para a situação atual da Vila 29 de Outubro seria a População 

Vulnerável (idosos, crianças, doentes), seguido pelas Residências Precárias e pelas 

Residências Irregulares. Observa-se, portanto que a precariedade das construções 

atuais é o maior fator impactado, considerando a soma da ponderação dos riscos 

avaliados. As Residências Irregulares se encontram em terceiro lugar. 

Já a vulnerabilidade para a situação após a implantação do PGRC Curitiba 

apresenta-se reduzida com relação a esses itens, sendo que a maior 

vulnerabilidade passa a ser com relação à variável Infraestrutura de 

Telecomunicação, seguida pela variável Infraestrutura de Alimentação Elétrica, e 

Capacidade de Tratamento das Estações de Águas Residuais. Com relação a esses 

resultados com maior representatividade, destaca-se que os mesmos dizem 

respeito a variáveis as quais o PGRC Curitiba não possui governabilidade, portanto, 

não apresenta ações voltadas para os mesmos. Nesse caso, foram considerados os 

mesmos graus de gravidade da Matriz de Análise de Risco do Estudo de 

Vulnerabilidade do Município. A evidência do elevado risco com relação à essas 

variáveis, demonstra que, no planejamento da adaptação climática do Município, 

possam ser definidas ações que atuem em relação à essas variáveis, considerando 

a abrangência do território da Cidade. 

Com o objetivo de resumir e facilitar a comparação entre a avaliação do 

Estudo de Vunerabilidade do Município, avaliação da Vila 29 de Outubro e a 

avaliação do PGRC Curitiba, as Figuras 5.41 a 5.46 apresentam duas séries de 

gráficos. A primeira séria, correspondendo as Figuras 5.41, 5.42 e 5.43 referem-se 

aos riscos para cada situação avaliada (Estudo de Vulnerabilidade, Vila 29 de 

outubro e PGRC Curitiba), em função da média da soma aritmética dos riscos para 

cada um dos eventos climáticos com relação aos Sistemas Construído, Social e 

Ambiental. As Figuras 5.44, 5.45 e 5.46 apresentam os riscos totais, com relação 

aos eventos climáticos para cada uma das situações avaliadas (Estudo de 

Vulnerabilidade, Vila 29 de outubro e PGRC Curitiba). 
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Figura 5.41 – Riscos em função dos eventos climáticos e dos Sistemas Construído, Social e Ambiental 

Estudo de Vulnerabilidade 
 

 
Figura 5.42 – Riscos em função dos eventos climáticos e dos Sistemas Construído, Social e Ambiental 

Vila 29 de Outubro 
 

 
Figura 5.43 – Riscos em função dos eventos climáticos e dos Sistemas Construído, Social e Ambiental 

PGRC Caximba 
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Figura 5.44 – Riscos do Sistema Construído para as três situações: 

Estudo de Vulnerabilidade do Município, Vila 29 de Outubro e PGRC Curitiba 
 

 
Figura 5.45 – Riscos do Sistema Social para as três situações: 

Estudo de Vulnerabilidade do Município, Vila 29 de Outubro e PGRC Curitiba 
 

 
Figura 5.46 – Riscos do Sistema Ambiental para as três situações: 

Estudo de Vulnerabilidade do Município, Vila 29 de Outubro e PGRC Curitiba 
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Por meio da análise das Figuras 5.41 a 5.43, observa-se o aumento dos 

riscos com relação a inundações e chuvas fortes para a situação atual da Vila 29 de 

Outubro, seguida do aumento dos riscos, em menor grau para a maior parte dos 

eventos climáticos. Já com relação à situação após a implantação do PGRC Curitiba, 

observa-se um redução significativa com relação aos riscos de inundações e chuvas 

fortes, principalmente com relação aos Sistemas Construído e Ambiental. 

Por meio da análise das Figuras 5.44 a 5.46, confirma-se as análise 

anteriores com relação ao aumento dos riscos com relação a inundações e chuvas 

fortes para a situação atual da Vila 29 de Outubro e a sua redução após a 

implantação do PGRC Curitiba, principalmente com relação aos Sistemas Construído 

e Ambiental. Destaca-se também que, comparando com a avaliação de Curitiba, a 

diminuição dos riscos com relação a inundações e chuvas fortes apresentam-se 

inclusive inferiores aos da Cidade. Contudo, destaca-se que independentemente da 

quantificação numérica do risco, a tendência de diminuição do risco demonstrada 

para o PGRC, já se configura por si, um resultando bastante significativo quanto 

aos impactos do Projeto. 

De acordo com o Estudo de Vulnerabilidade do Município, como se trata de 

uma avaliação qualitativa e não específica de cada sistema, seria importante 

estudar mais profundamente cada um deles. No entanto, como não era viável 

realizar estudos detalhados para cada um dos sistemas, foi realizada uma 

priorização que pode ser facilitada pela análise dos resultados da Matriz. 

Num primeiro momento, o Estudo de Vulnerabilidade do Município destacou 

os sistemas apresentando os riscos elevados e riscos médio-elevados para a cidade 

de Curitiba, como pode ser observado a seguir. 

 

 

5.2.4.1 Sistemas de risco elevado 

 

Para fins de sistematização, os sistemas classificados com um risco elevado 

em relação aos eventos climáticos, e considerando as três situações (Estudo de 

Vulnerabilidade do Município, Vila 29 de Outubro e PGRC Curitiba) estão 

apresentados no Quadro 5.2. Este Quadro reforça a predominância do impacto 

climático das inundações nos Sistemas avaliados, principalmente com relação à 

situação atual da Vila 29 de Outubro. 
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Quadro 5.2 - Sistemas classificados com riscos elevados 
segundo o impacto climático 
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5.2.4.2 Sistemas de risco médio-elevado 

 

Vários sistemas apresentam riscos médio-elevados para vários impactos 

climáticos: ondas de calor, chuvas fortes, granizo e inundações. O Quadro 5.3 

resume os sistemas vulneráveis a estes impactos climáticos. Este Quadro reforça a 

predominância do impacto climático das inundações, mas também indica as chuvas 

fortes como sendo um impacto climático significante nos Sistemas avaliados. 
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Quadro 5.3 - Sistemas classificados com riscos médio-elevados 
segundo o impacto climático 
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5.2.5 Gerenciamento dos Riscos 

 

Uma vez identificados os potenciais riscos das mudanças climáticas sobre os 

sistemas: construído, social e ambiental o Estudo de Vulnerabilidade do Município 

aponta como importante definir estratégias para gerenciá-los e minimizar as 

consequências negativas de eventos meteorológicos extremos. De acordo com o 

Estudo de Vulnerabilidade, os riscos associados às mudanças climáticas e sua 

gravidade dependerão não apenas de um evento climático, mas também das 

vulnerabilidades e da exposição aos mesmos. Conforme apontado no Estudo de 

Vulnerabilidade, os riscos evoluem no tempo em função das variações naturais do 

clima, das emissões de GEE que causam eventos climáticos extremos, dos planos 

de gerenciamento de riscos e das ações de adaptação que são implementadas. 

Assim, a exposição ao risco e a vulnerabilidade dos sistemas será mais ou 

menos importante em função dos mecanismos de gerenciamento de riscos de 

desastres e as medidas de adaptação implantadas. Nesse sentido, pode-se observar 

que o Projeto Gestão de Risco climático Bairro Novo do Caximba atua como um 
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elemento de gerenciamento de riscos, melhor preparando a Cidade para a o 

enfrentamento da Cidade às mudanças climáticas. Conforme descrito no item 2.1 

HISTÓRICO DE CURITIBA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA CLIMA, ao Município 

está elaborando o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, bem 

como o Plano Setorial de Defesa Social e de Defesa Civil. Esses instrumentos 

somados ao Plano Setorial de Saneamento Básico e ao Plano Setorial de 

Desenvolvimento Ambiental e de Conservação da Biodiversidade são ferramentas 

importantes para o gerenciamento dos riscos às mudanças climáticas da Cidade. A 

implementação desses Planos pode ter como consequência a redução da 

vulnerabilidade e da exposição de forma gradual, caso as medidas neles previstas 

sejam instauradas gradualmente. 

O Estudo de Vulnerabilidade do Município aponta também, que a definição 

de políticas públicas direcionadas à adaptação às mudanças climáticas, assim como 

ao objetivo de se tornar uma cidade mais sustentável é muito importante para 

minimizar os potenciais impactos previstos. Dessa forma, o Estudo de 

Vulnerabilidade do Município sugeriu políticas para a cidade de Curitiba que podem 

apresentar soluções as problemáticas ambientais representadas na Figura 5.47. 

Assim, para cada uma das políticas sugeridas foram identificadas quais 

problemáticas são visadas por meio da mesma. 

 
Figura 5.47 - Problemáticas ambientais das cidades 

 

Após a caracterização da Cidade de Curitiba e da identificação das 

vulnerabilidades e potencialidades da mesma, o Estudo de Vulnerabilidade 

identificou dezoito (18) políticas públicas que podem ser implementadas ou 
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aperfeiçoadas. As políticas propostas são condizentes com o cenário climático 

desejável (Cenário B2 do IPCC) que favorece soluções locais. 

Segundo o Estudo de Vulnerabilidade, as políticas identificadas possuem 

graus de dificuldades variáveis quando da sua implantação. O Quadro 5.4 

apresenta para cada política sugerida os níveis de complexidade segundo quatro 

critérios: custos, implicação de governo/institucional necessária, planejamento e 

dificuldade de fornecimento. Como forma de avaliar o alinhamento do PGRC 

Curitiba em relação às políticas sugeridas pelo Estudo de Vulnerabilidade do 

Município, também foi indicado nesse Quadro, por meio de um círculo laranja, as 

compatibilidades entre as propostas do Projeto e as políticas sugeridas Além disso,  
Quadro 5.4 – Políticas sugeridas e grau de dificuldade de implantação 
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5.2.6 Áreas Prioritárias de Investimentos 

 

Uma vez determinadas as vulnerabilidades da Cidade, o Estudo de 

Vulnerabilidade do Município identificou quais as áreas que deveriam ser 

priorizadas, visto que os recursos disponíveis para investimentos não são 

ilimitados. 

Não sendo viável agir de imediato em todos os bairros potencialmente 

vulneráveis identificados na cidade de Curitiba, foram sugeridas ações que podem 

ser implementadas em determinado sistema e que poderão trazer benefícios para 

todos os bairros. Por exemplo, a Rede Integrada de Transportes (RIT) poderá 

desenvolver um plano de ação e de comunicação no caso de ocorrência de 

inundações com o objetivo de ajudar na priorização das ações. 

Considerando a totalidade dos riscos de Curitiba, o Estudo de 

Vulnerabilidade do Município não apontou o Bairro Caximba entre os mais 

vulneráveis de Curitiba. A Vila 29 de Outubro, nele localizada, vem se consolidando 

a partir de 2010. Contudo destaca-se que, na medida em que não apenas a Vila 29 

de Outubro, como demais ocupações da região da área do projeto vão se 

consolidando, os riscos associados e as vulnerabilidades também vão aumentando 

progressivamente. 

De acordo com o Estudo de Vulnerabilidade, a Cidade de Curitiba deverá 

fazer uma série de investimentos a fim de se preparar para os impactos que as 

mudanças climáticas trarão. Quanto mais a Cidade investir na sua adaptação às 

mudanças climáticas menos terá que gastar com prejuízos decorrentes das 

mesmas. A seguir são apresentadas 8 áreas de investimentos recomendadas pelo 

Estudo de Vulnerabilidade do Município, bem como a identificação, , das áreas de 

investimento que estão sendo abordadas por meio do PGRC Curitiba ou por outras 

ações Municipais, indicando também seu alinhamento com as mesmas: 

(i) Desenvolvimento de um plano de adaptação: o Estudo sugere que a 

Cidade deveria desenvolver seu plano de adaptação às mudanças 

climáticas que viria complementar seu plano de ação de redução de 

emissões de gás de efeito estufa. Os dois planos abrangeriam a ação 

necessária num contexto de desenvolvimento sustentável. Um plano de 

adaptação poderia ser desenvolvido a partir dos relatórios deste projeto e 

deve incluir os seguintes itens: Lista das medidas de mitigação; 

Priorização: curto, médio e longo prazo; Implementação: Cargos e 
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responsabilidades; Meios de implementação: recursos humanos, 

financeiros etc.; Mecanismos de acompanhamento e atualização; 

Indicadores de sucesso; Comunicação e difusão. Comentário: O 

Município está desenvolvendo o Plano de Mitigação e Adaptação, e 

o PGRC está em consonância, principalmente em relação à 

adaptação as mudanças climáticas; 

(ii) Elaboração de estudos de infraestrutura específicos: conforme sugerido 

no Estudo, é necessário realizar avaliações detalhadas das 

infraestruturas nos setores de risco. Estes estudos teriam que ser 

realizados ao longo de prazos curto-médios, seguindo uma priorização 

estabelecida pelos órgãos competentes. Aliás, a realização destes 

estudos poderá ser parte integrante do plano de adaptação mencionado 

no item acima. Comentário: Os Planos Setoriais Plano de Mitigação 

e Adaptação às Mudanças Climáticas e o Plano Setorial de Defesa 

Social e de Defesa Civil em elaboração, e o Plano Setorial de 

Saneamento Básico e ao Plano Setorial de Desenvolvimento 

Ambiental e de Conservação da Biodiversidade em revisão, 

apresentam potencial para avaliar de forma mais detalhada as 

infraestruturas nos setores de risco. Dentro do escopo do PGRC 

Curitiba foi possível, por meio da avaliação das vulnerabilidades 

as mudanças climáticas, ora realizado, aprofundar essa 

avaliação. 

(iii) Aumentar a resiliência de infraestruturas: após a realização de avaliação 

das infraestruturas será possível identificar quais precisam de uma 

manutenção preventiva para aumentar suas resiliências. Da mesma 

forma que o item anterior, estes trabalhos preventivos podem também 

fazer parte do plano de adaptação onde serão estipulados: prazos, 

recursos financeiros necessários etc. Estas obras também podem fazer 

parte integrante do planejamento anual ou bianual de manutenção das 

infraestruturas já existente da prefeitura. Comentário: Da mesma 

forma que o item anterior, os Planos em andamento apresentam 

potencial para o encaminhamento dessas questões. Nesse 

contexto, o PGRC Curitiba, é um exemplo de priorização de ações 

para aumentar a resiliência. 
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(iv) Desenvolver programas: uma outra área onde a cidade de Curitiba 

poderia investir é na criação de programas de incentivo. Estes 

programas poderiam ser elaborados em parceria com outros níveis de 

governo ou com outras instituições. Estes programas poderiam ser 

criados para vários níveis de cidadãos: indivíduos, famílias, corporações, 

instituições etc. Os programas teriam como objetivo estimular ações nas 

infraestruturas/atividades onde a prefeitura não tem um controle direto 

como: imóveis privados, residências, escolas privadas etc. Alguns 

exemplos de programas são: Eficiência energética; Economia de água 

potável; Recuperação de águas pluviais para fins menos nobres; Carona 

solidária (carpool); Transporte ativo (bicicletas, caminhadas etc.); 

Modernização de residências para aumentar resiliência. Comentário: a 

PMC já desenvolve algumas ações nesse sentido, como por 

exemplo, com relação à eficiência energética de edifícios 

públicos, dentro do Projeto Curitiba Mais Energia. Contudo, essa 

é uma área de atuação com muitas oportunidades de avanço. 

(v) Desenvolvimento de planos de comunicação: conforme transpareceu em 

várias seções do Estudo, o envolvimento da comunidade é um item 

chave. Para atingir a comunidade e obter o compromisso da mesma, ela 

deve ser realmente integrada ao processo. Para tanto, é necessário 

informar os cidadãos sobre a problemática, as ações preventivas, o que 

fazer em caso de emergência etc. Planos de comunicação se tornam, 

portanto, necessários. Comentário: a Cidade tem melhorado sua 

comunicação com relação aos eventos climáticos, e o Plano 

setorial de defesa Social e de Defesa Civil, em elaboração 

apresenta potencial com relação a esse item. No contexto do 

PGRC Curitiba, o trabalho social em andamento, bem como 

demais ações previstas no PTS abordam o envolvimento e 

participação comunitária como item fundamental. 

(vi) Integração das mudanças climáticas nos planos de emergência: o 

Estudo apontou que é necessário que o Município de Curitiba revise seus 

planos de emergência levando em conta as mudanças climáticas. Estes 

já devem incluir algumas recomendações referentes aos riscos de 

inundações, pois a cidade já teve inundações importantes. No entanto, 

de acordo com os resultados apresentados nos relatórios do Estudo, o 
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período de recorrência pode passar de 100 para 50 anos e também é 

previsto um aumento das áreas de risco de inundação. Comentário: 

Essas questões estão sendo levadas em consideração tanto para 

a elaboração do Plano de Mitigação e Adaptação as Mudanças 

Climáticas, quanto para o Plano setorial de Defesa Social e de 

defesa Civil. 

(vii) Criação de um fundo de apoio para sinistros/situações de emergência: 

quando há inundações, temporais, eventos climáticos extremos há 

sempre sinistros que podem ocasionar custos elevados. É, portanto, 

necessário ter um fundo de apoio para fins de utilização apenas para 

ajudar na reconstrução após desastre ou até mesmo durante a 

emergência em relação ao fornecimento de água, comida de 

subsistência etc. na eventualidade de bairros terem que ser evacuados. 

Comentário: nesse sentido, no fim de maio, a PMC encaminhou à 

Câmara Municipal de Curitiba Projeto de Lei que cria o Fundo de 

Recuperação e Estabilização Fiscal (FUNREC). A proposta 

consiste na criação de um fundo abastecido com sobras 

orçamentárias. O objetivo é garantir uma reserva financeira para 

situações de crise econômica, desequilíbrio fiscal ou de 

calamidade pública, como desastres naturais. A proposta é que o 

fundo funcione da seguinte maneira: ao final de cada exercício, 

se houver superávit orçamentário, serão destinados entre 10% e 

20% desse montante para o fundo. O Prefeito poderá solicitar o 

saque dos recursos caso se verifique uma queda na arrecadação 

e nas transferências financeiras de 1,5% por dois bimestres 

seguidos – atualmente, algo na casa de R$ 100 milhões. Ou 

então, em caso de desastres naturais, como enchentes e 

tempestades. Um conselho curador, presidido pelo secretário de 

Finanças, será responsável por gerir o fundo e, caso o Prefeito 

decida usar a verba, será necessária aprovação de 2/3 da 

Câmara Municipal. Pela proposta encaminhada, a capitalização 

do fundo terá como limite 8% da Receita Corrente Líquida. 

Destaca-se que os depósitos não serão feitos caso o Município 

encerre o exercício com déficit (resultado negativo). 
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(viii) Continuar a criação de espaços verdes, implantar telhados 

verdes: o Estudo sugere que deve ser dada continuidade na criação 

de espaços verdes, pois isto auxilia não só na redução da 

impermeabilização, mas também na diminuição do efeito das ilhas de 

calor. Recomenda-se avaliar a possibilidade de criação de telhados 

verdes. Comentário: conforme descrito nos itens 1.2 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO URBANO EM CURITIBA e 1.3 

AÇÃO AMBIENTAL EM CURITIBA, as políticas urbanas e 

ambientais da Cidade contemplam de maneira bastante 

abrangente a promoção da preservação e conservação de 

áreas verdes. Com relação à telhados verdes ainda é 

necessário avanços. Com relação ao PGRC Curitiba o projeto 

prevê ações voltadas a preservação, conservação e ampliação 

das áreas verdes, como por exemplo, a implantação do 

corredor ecológico e do parque linear. 

 

Conforme verificado, as ações e investimentos previstos na área do Projeto 

Gestão de Ricos climático Bairro Novo do Caximba – PGRC Curitiba estão em 

consonância com a preparação da Cidade de Curitiba para melhorar sua capacidade 

adaptação às mudanças climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO PGRC CURITIBA  230 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mudanças climáticas estão entre os mais importantes desafios que 

atingem as cidades, e os desastres naturais, por sua imprevisibilidade e violência, 

afetam consideravelmente as comunidades, impactando na vida cotidiana do 

cidadão, nas condições ambientais e de saúde, e na gestão pública e seus 

investimentos. Pelas características da área na qual a Vila 29 de Outubro vem se 

consolidando, comprometendo a preservação ambiental, pela precária urbanização 

e resultando em péssimas condições de habitabilidade para a população, somados 

ao seu perfil socioeconômico, deixa sua população mais suscetível aos efeitos dos 

eventos mais intensos, expondo ainda mais essa população aos efeitos e aos riscos 

das mudanças climáticas. 

O desenvolvimento de ações de planejamento com base em abordagens 

integradas que respondam aos desafios de considerar ações e programas setoriais 

de maneira coordenada e sinérgica, e seus impactos sobre a dinâmica de uso e 

transformação do espaço urbano, é possivelmente a maneira mais efetiva de 

adaptação no contexto municipal. 

Ganham relevância abordagens sistêmicas que tratem as dificuldades atuais, 

e, ao mesmo tempo, antecipam respostas a problemas futuros. Essa abordagem 

integrada se torna viável na medida em que o conhecimento científico avance, as 

incertezas a respeito da mudança do clima diminuem e que juntos permitam a 

tomada de decisão e ação local. 

As ações previstas no PGRC-Curitiba, que envolvem o reassentamento das 

famílias, a implantação do sistema de macrodrenagem (bacias de espraiamento e 

contenção de cheias, dique e canal de macrodrenagem) e do parque linear, 

impactam positivamente para: a minimização de desastres ambientais na região; a 

redução dos riscos de inundações e alagamentos; a recomposição da vegetação e 

fauna existentes; a proteção das áreas destinadas à habitação; o acesso a 

condições adequadas de moradia, infraestrutura urbana e serviços públicos; e a 

inclusão social, econômica e ambiental da população da área do projeto. 

Estas oportunidades foram identificadas como medidas de adaptação que 

acarretarão co-beneficios socioeconômicos tais como: desenvolvimento econômico, 

inovação, desenvolvimento de novas tecnologias, redução de doenças e pobreza, 

oportunização de áreas de conservação ambiental associadas utilização da 

população do parque linear a ser implantado, etc. 
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E ao adaptar esse espaço com iniciativas e medidas de redução da 

vulnerabilidade humana e dos sistemas naturais, frente aos efeitos atuais e 

esperados das mudanças do clima, haverá a conservação das áreas naturais e as 

chances de sucesso são aumentadas no enfrentamento dos impactos de eventos 

climáticos extremos e na consolidação do efetivo desenvolvimento sustentável para 

a cidade. 

Nesse contexto, espera-se como resultado principal do PGRC-Curitiba, o 

aumento da resiliência urbana promovendo adaptação dessa região da cidade às 

mudanças climáticas. 

Com relação à Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental e Socioeconômica às 

mudanças climáticas realizada para a situação atual da Vila 29 de Outubro e o 

PGRC Curitiba apresentada nesse documento, destaca-se que foi uma experiência 

pioneira no âmbito do Município de adaptação da metodologia da avaliação do 

Estudo de Vulnerabilidade do Município para um recorte geográfico e temporal 

diferenciado em relação ao Estudo. Considerando-se as limitações e incertezas 

apontadas anteriormente, verifica-se que a adaptação realizada possibilitou indicar 

uma escala de impacto com relação às ações previstas no PGRC Curitiba, 

cumprindo assim o objetivo inicial dessa avaliação. 

A avaliação ora realizada pode contribuir ainda para reorientar ações 

previstas no Projeto durante sua fase de elaboração. 

Destaca-se também, que o Projeto é consonante com o Plano de Ação 

Climática que começou a ser elaborado em 2019, no qual a Cidade se comprometeu 

em elaborar em conjunto com a rede C40 Cities, considerando os requisitos do 

Acordo de Paris, até setembro de 2020. Os resultados apresentados, comparando a 

situação de Curitiba, com a Vila 29 de Outubro e a situação após a implantação do 

Projeto permite também identificar ações que podem ser desenvolvidas no âmbito 

do Município para melhorar sua adaptação as mudanças climáticas, contribuindo 

para a construção do Plano de Mitigação e Adaptação as Mudanças Climáticas do 

Município. 

Considerando ainda, os resultados do processo de avaliação, entende-se 

também que a avaliação realizada, pode ser replicada para outros projetos no 

âmbito municipal. 

Com a perspectiva de reduzir as subjetividades inerentes ao processo de 

avaliação, sugere-se que na sequência se realize uma etapa de validação dos graus 

de gravidade dos eventos com relação as variáveis dos Sistemas Construído, Social 
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e Ambiental, com a equipe de especialistas multidisciplinares envolvidos no PGRC, 

possibilitando também a investigação quanto a oportunidades para o 

aprimoramento dessa ferramenta de avaliação qualitativa. Nesse sentido, sugere-se 

também a inclusão das considerações do especialista na área climática da AFD com 

relação à avaliação realizada. 

No contexto de redução das incertezas e limitações sugere-se também a 

reflexão quanto a possibilidade de realizar as seguintes ações: a atualização dos 

Cenários Climáticos de acordo com o 5o Relatório do IPCC, de 2014 (Representative 

Concentration Pathway - Patamares de Concentração Representativos RPCs); a 

atualização dos estudos hidrológicos do Plano Diretor de Drenagem do Município, 

considerando as intervenções realizadas no Município; a utilização nesses estudos 

da nova base cartográfica do Município, em fase de elaboração, a partir de 

levantamento aéreo a laser, e que deve ser concluída em 2020. 

Curitiba vem aprimorando seu processo de planejamento e fortalecendo sua 

política ambiental e sua estratégia em relação as mudanças climáticas. A 

elaboração dessa Avaliação da Vulnerabilidade Ambienta e Socioeconômica as 

Mudanças Climáticas da Vila 29 de Outubro e da área do PGRC Curitiba é mais um 

passo na trajetória da Cidade no enfrentamento das questões relacionadas aos 

riscos das mudanças climáticas. 
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ANEXO I 
EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DE MACRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

(PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS) 
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Evolução da Macrodrenagem  Curitiba 

 

A ocupação do Estado do Paraná iniciou pelo litoral. À medida que subiam a Serra do 

Mar, os exploradores encontraram um relevo relativamente plano e vegetação mais 

rarefeita, típica das matas de altitude, formada por bosques de pinheiros, várzeas e 

campinas, onde assentaram o primeiro povoado que viria a se tornar vila e a 

transformar-se na cidade de Curitiba. O clima se apresentava mais ameno e mais seco 

que o encontrado na Serra do Mar. 

 

A formação de Curitiba iniciou na confluência dos rios Ivo e Belém e avançou sobre as 

áreas alagadiças das várzeas destes e de outros rios que cortam e margeiam a cidade. 

 

Os primeiros registros de ocupação de Curitiba relatam que os charcos eram 

frequentemente inundados, sobretudo na região da atual Av. Cândido de Abreu até a 

Rua Treze de Maio, nos limites do Passeio Público, antigamente conhecido como 

Charco do Bitencourt. O Cemitério Municipal foi implantado na parte mais alta da 

cidade para evitar a contaminação das águas subterrâneas e ocasionar riscos à saúde da 

população. (Figura 1) 

 

Figura 1: Vila de Curitiba em 1721. 

Fonte: Dudeque, 2010. 

 

Por volta de 1850, em Curitiba, a população começou a sentir a necessidade da 

realização de obras de infraestrutura urbana. Entre elas, a de abastecimento de água e 

drenagem das águas pluviais. Não se falava em termos de saneamento básico ainda, 

uma expressão desconhecida na época, mas já se pensava na melhoria da qualidade de 

vida. 

 

Em 1886, como medida preventiva aos problemas de saúde pública, foi criado o 

primeiro parque curitibano, o Passeio Público. Com a clara concepção da moderna 

engenharia da época, a obra, uma das primeiras em saneamento, consistia na 

transformação de uma área de charcos, área de águas paradas (por influência do Rio 

Belém) drenadas resultando em um espaço de lagos e lazer. 
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Para reduzir o risco de ocorrência de malária, o “Charco do Bitencourt foi drenado, e o 

rio Belém foi canalizado sob a rua Luiz Leão no trecho compreendido entre as Ruas 

João Gualberto e Treze de Maio. Foram executados lagos artificiais com fundo em 

concreto e em 1886 foi inaugurado o Passeio Público por iniciativa do presidente da 

província, Alfredo D’Escragnolle Taunay. A intervenção foi criada como o primeiro 

parque com a concepção da moderna engenharia à época, transformando áreas alagadas 

em espaços de lazer. ( Figuras 2 e 3) 

 

 
Figura 2: Antiga Metalúrgica Müeller na Av Cândido de Abreu, bairro Centro Cívico, onde hoje esta 

localizado o Shopping Mueller e que fica em frente ao Passeio Público (Chargo do Bittencourt).   

Fonte: SMOP-OCP, 2017. 
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Figura 3: Charco do Bittencourt  

Localização do antigo leito do rio Belém e da canalização de desvio executado para secagem do Charco 

do Bittencourt que se estendia até a Rua Treze de Maio. 

Fonte: Schellin,L., 2015.- SMOPO 

 

 

Entre 1912 e 1916, Curitiba foi marcada por grandes projetos. Entre eles destacam-se a 

construção do Paço Municipal (atual Museu Paranaense), do Mercado Provisório, o 

calçamento e alinhamento de ruas, a canalização do rio Ivo, a retificação do rio Belém, a 

reforma do Passeio Público, a reforma de praças, a inauguração do bonde elétrico e a 

doação do terreno onde foi construído o prédio central da Universidade Federal do 

Paraná. 

 

No ano de 1920, o sanitarista Saturnino de Brito elaborou um plano de saneamento para 

a capital que considerava a importância dos jardins e parques, podendo estes ser 

instalados em terrenos úmidos ou fortemente acidentados que, embora inapropriados 

para a construção civil, adequavam-se para a formação de parques. Nesta mesma 

década, foram realizadas grandes obras, como a abertura de grandes avenidas com 

canteiros centrais, como a Visconde de Guarapuava e a remodelação de largos e praças, 

como a Praça Santos Andrade. 

 

A década de 20 também foi marcada pelos primeiros registros históricos de inundações 

na cidade de Curitiba, tendo como local mais vulnerável a região central compreendida 

pela Praça Zacarias, Rua Luiz Xavier e Praça Osório. Os rios Bigorrilho, Ivo e Água 

Verde, pelos seus talvegues que cruzavam a malha urbana central, representavam 

naquela época os locais de maior vulnerabilidade. 
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A primeira experiência em planejamento urbano em Curitiba ocorreu com o Plano 

Agache, elaborado entre 1941 e 1943. De concepção radiocêntrica, este plano 

estabelecia um sistema viário hierarquizado, com avenidas radiais e perimetrais; definia 

um zoneamento com setores funcionalmente especializados e implementava uma série 

de medidas de saneamento, com a finalidade de represamento de rios, até cuidados com 

a infraestrutura e drenagem. Também estabeleceu parâmetros construtivos para as 

edificações e orientações de ordem sanitária, como a drenagem por meio do recuo 

frontal e a implantação de galerias cobertas em edifícios comerciais. 

 

No início da década de 1950, Curitiba contava com aproximadamente 180.000 

habitantes. Com o rápido crescimento da cidade, novos problemas começavam a surgir, 

fugindo ao controle normativo em vigência: surgiam edifícios “arranha-céus”; fábricas e 

estabelecimentos comerciais em áreas consideradas residenciais: loteamentos 

“clandestinos” fora do perímetro urbano. 

 

Em 1953, foi adotado o novo Código de Posturas para Curitiba, que proibia o corte ou a 

derrubada de matas protetoras de mananciais, o despejo de dejetos industriais nos rios, 

bem como previa o tratamento de lixo hospitalar e o uso de canais de esgoto ou de fossa 

biológica em todos os edifícios. 

 

Em 1963, com o objetivo de proceder a estudos que privilegiassem o planejamento 

econômico, social e territorial e propiciasse as condições para a formulação de um Plano 

Diretor para Curitiba foi criada a URBS – Companhia de Urbanização e Saneamento de 

Curitiba. Dois anos depois, foram criadas duas instituições de importância para o 

desenvolvimento do Plano Diretor: o IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba, a quem coube a função de detalhar e implementar o Plano e a 

COHAB – Companhia de Habitação Popular de Curitiba. 

 

Em 1966 a cidade altera sua estrutura radial e concêntrica. O Plano Diretor, aprovado 

naquele ano, pactuou a diretriz de imprimir linearidade ao desenvolvimento urbano. O 

zoneamento foi utilizado então para redirecionar a ocupação tradicional do solo.  

 

Em 1969 ocorre a primeira revisão no Zoneamento, associando o Transporte Coletivo e 

o Sistema Viário ao Uso do Solo. Foram implantados inicialmente dois Eixos 

Estruturais e o sistema de infraestrutura deles decorrente. Os investimentos públicos 

também definem melhor a rede espacial para as áreas verdes na cidade, composta por 

praças, bosques, ciclovias e pelos parques. Nestas áreas, projetos para controlar 

enchentes e projetos de saneamento básico se associam ao lazer. 

 

Na década de 1970 são implantados quatro grandes parques urbanos previstos ainda no 

Plano Agache: o Iguaçu, com o Zoológico Municipal, o Barigui, o Barreirinha e o São 

Lourenço, bem como alguns novos bosques públicos. Os lagos, nesses parques, servem 

para conter enchentes, assoreamento hídrico e excessos de vazão nos maiores cursos 

d’água e várzeas da cidade. 
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Em 1975 foi promulgada a Lei Municipal de Zoneamentos e Uso do Solo em Curitiba e 

no ano de 1976 o Decreto Municipal de Preservação de Fundos de Vales, instrumentos 

considerados pioneiros no Brasil para aplicar Política Ambiental no controle de Uso do 

solo urbano. Em duas décadas, a população do município triplicou. Em 1960 contava 

com 370 mil habitantes, em 1980, chegava a um milhão. (COBRAPE, 2013) 

 

Nos anos 80, a partir da necessidade de recuperar e conservar o suporte natural, o 

sistema hídrico e a limpeza pública, e em face da intensa ocupação urbana, é criada a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA. 

 

Nos anos 90, os grandes desafios ainda decorriam das ligações irregulares nas redes de 

água, esgoto e drenagem, bem como na destinação final de resíduos sólidos urbanos, 

problemas que exigem até hoje conceitos e soluções na escala metropolitana, mediante 

gestão intermunicipal. 

 

Em 1991, através da Lei Municipal 7833/91, a Educação Ambiental passa a ser 

promovida na Rede Municipal de Ensino, em todas as áreas do conhecimento e no 

decorrer de todo processo educativo. 

 

No ano de 1997, foi implantado na rede escolar municipal o Projeto Olho d’Água, com 

o objetivo sensibilizar e despertar a comunidade escolar a se envolver com a situação 

dos nossos rios, além de monitorar, com uso de metodologia simplificada, a qualidade 

da água nos rios urbanos: monitores comunitários e professores atuando na informação 

de escolares e jovens. 

 

Em 2012, a Prefeitura Municipal de Curitiba, com base no Plano Diretor de Drenagem 

realizado pela Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental (Suderhsa), atual Instituto das Águas do Paraná, em 2002, 

propôs a elaboração de um Relatório de Compatibilização entre esse Plano e as 

diretrizes técnicas ambientais e todo o arcabouço legal vigente na municipalidade. O 

Plano Diretor de Drenagem Municipal (PDD) apresenta uma caracterização da 

drenagem do município com relação aos aspectos de macrodrenagem e microdrenagem 

abrangendo medidas estruturais e não estruturais relevantes para a minimização dos 

impactos ambientais relacionados às enchentes e alagamentos, bem como o 

estabelecimento de diretrizes e metas gerais para a cidade.   

 

No ano de 2014 foi realizada a revisão do Plano Diretor de Curitiba. Esta revisão 

ocorreu de forma participativa com a comunidade, por meio de audiências públicas, 

oficinas de capacitação e reuniões semanais com os técnicos da prefeitura. Foram 

abordados os temas já contidos no Plano elaborado em 2004, bem como foram inseridas 

novas visões e estratégias para a cidade de Curitiba. Dentre as inovações desta revisão 

do Plano Diretor, destaca-se a inserção do Plano Municipal de Saneamento Básico 

como um plano setorial do município.  
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ASPECTOS SOBRE O CLIMA DE CURITIBA 

 

Em Curitiba, vários fatores interferem na característica climática do município, entre 

eles destacam-se a sua localização em relação ao Trópico de Capricórnio, a topografia 

do primeiro planalto, a altitude média do município de 934,6m acima do nível do mar, 

como também a barreira geográfica natural da Serra do Mar. 

 

Tendo-se por referência a classificação de Kooppen (MAAC, 1981), a cidade de 

Curitiba possui clima temperado (ou subtropical) úmido, mesotérmico, sem estação 

seca, com verões frescos e inversos com geadas frequentes e ocasionais precipitações de 

neve. 

 

Os índices pluviométricos anuais em Curitiba são relativamente elevados, sendo 

frequentemente superiores a 1.200 mm sendo que 51% dos dias são chuvosos. Em 

média, os meses de verão (dezembro a março) apresentam a maior incidência de dias 

chuvosos (60%), enquanto no inverno (julho a setembro) o percentual de dias chuvosos 

cai para 43%. As figuras a seguir explicitam graficamente as informações 

pluviométricas de Curitiba. 

 

 

Figura 4 Número de dias com chuva ao longo dos meses em Curitiba.  

Fonte: SIMEPAR, 2014. 
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Figura 5. Chuva acumulada mensal em Curitiba. 

Fonte: SIMEPAR, 2014. 

 

De acordo com dados SIMEPAR, a temperatura média anual de Curitiba é de 17,8°C, 

com amplitude térmica anual de aproximadamente 7°C, sendo 14,1°C a temperatura 

média no mês mais frio (julho) e 21,4°C no mês mais quente (fevereiro). 

 

 

Figura 6:Temperatura mínima, média e máxima mensal.  

Fonte: SIMEPAR, 2014 

 

Ao longo das últimas décadas, uma das grandes preocupações da comunidade científica 

global é o fenômeno atualmente conhecido como mudanças climáticas. Segundo o 

“Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas” (da sigla em inglês IPCC), 

mudança climática é uma variação em longo prazo estatisticamente significante em um 

parâmetro climático (como temperatura, precipitação ou ventos) médio ou na sua 

variabilidade, durante um período extenso (que pode durar de décadas a milhões de 

anos). A mudança climática pode ser causada por processos naturais da própria Terra ou 

por forças externas, incluindo variações na intensidade da luz solar, ou ainda, mais 

recentemente, pela ação do homem. 
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As mudanças climáticas têm apresentado um impacto significativo sobre os ciclos 

hidrológicos, consequentemente afetando os mananciais de abastecimento de água, 

intensidade das cheias e escoamentos superficiais em períodos de estiagem. Projeções 

para o clima futuro com base em modelos climáticos são relativamente unânimes no que 

diz respeito às tendências das mudanças climáticas. As temperaturas mais elevadas 

podem levar a um acréscimo de umidade e a processos mais dinâmicos na atmosfera, de 

modo que fenômenos atmosféricos extremos podem ocorrer com maior frequência e 

intensidade. No sul do Brasil, prognósticos de clima futuro indicam que após 2010 a 

freqüência e intensidade das precipitações extremas tendem a aumentar (CURITIBA, 

2013). 

 

De acordo com o Estudo de Vulnerabilidades Socioeconômicas e Ambientais, realizado 

para a bacia do Alto Iguaçu, as mudanças climáticas podem provocar no final do século 

21 um aumento de temperatura de 2 a 4 graus na região. Dois cenários simulados por 

este estudo prevêem maiores precipitações para a região. Por outro lado, as simulações 

realizadas prevêem uma diminuição da ocorrência de precipitações no inverno. Como as 

chuvas de verão são mais convectivas, mais eventos de fortes tempestades serão 

observados. 

 

 

ASPECTOS CONCEITUAIS DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM 

MUNICIPAL 

 

A Bacia do Alto Iguaçu, onde Curitiba está inserida, foi subdividida em 30 sub-bacias, a 

partir dos principais afluentes do alto rio Iguaçu. 

 

Em Curitiba, para fins práticos, são seis as sub-bacias contribuintes da margem direita 

(sentido nascente-foz): bacia do rio Atuba, bacia do rio Barigui, bacia do rio Belém, 

bacia do rio Ribeirão dos Padilha, bacia do rio Passaúna e a bacia da área de 

contribuição direta do rio Iguaçu, conforme pode ser verificado pela figura a seguir. 
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Figura 7: Hidrografia da  Bacia do Alto Iguaçu dividida em 30 subbacias 

Fonte: IPPUC/SEMA, 2010. 

 

A drenagem urbana visa a mudança de paradigmas da gestão pública brasileira de 

gestão por crises para gestão por planejamento, onde ocorre a inversão dos custos 

imprevistos para um plano de investimento, de viabilidade técnica, econômica, 

ambiental e social comprovada, que permitirá ao município atendera os requisitos da 

Lei de Saneamento Básico e ter acesso aos fundos Governamentais para Controle de 

Catástrofes, resultando num amplo benefício da população. 

Para tanto são apresentadas diretrizes técnicas e institucionais ao poder público, às 

instituições e a sociedade organizada, bem como ferramentas compostas por medidas 

estruturais e não estruturais, que permitam mitigar, limitar, prevenir e evitar os impactos 

causados pelas enchentes em Curitiba. 

O planejamento, a modelagem e a gestão das águas da cidade de Curitiba contidas neste 

plano têm como premissas básicas a adoção de determinados conceitos ditos inovadores 

que permitam: 

 Aumentar as condições favoráveis à infiltração e o tempo de percurso do 

escoamento; 

 Buscar a preservação das condições naturais do sistema de macro e micro 

drenagem e a renaturalização dos cursos de água; 
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 Adotar como soluções as intervenções multifuncionais, através de sistemas de 

drenagem conjugados a áreas verdes, áreas destinadas à prática esportiva, parques 

lineares e outras destinações; 

 Conceber e planejar as intervenções segundo diferentes níveis de risco de 

inundação de modo a estabelecer prioridades compatíveis com as características 

das diferentes bacias e com níveis de vulnerabilidades distintos. 

 

As decisões do Plano Diretor de Drenagem estão baseadas em registros e históricos das 

precipitações ocorridas confrontadas com as manchas das áreas de inundação, nas 

inspeções de campo, diagnósticos e avaliações técnicas que através de estudos e 

programas específicos indicaram o conjunto de soluções e intervenções propostas em 

cada trecho de cada um dos seis rios estudados. 

 

As alternativas técnicas foram confrontadas por meio de critérios financeiros e 

econômicos resultando no conjunto das intervenções propostas, indicando-se o estágio 

atual e a prioridade da implantação. Os critérios básicos para tomada de decisão são 

focados na viabilização técnica e econômica do conjunto de ações com a otimização do 

investimento. Os parâmetros balizadores utilizados na escolha da melhor alternativa são 

os seguintes: 

 

No âmbito econômico: 

i. Alternativa de menor custo de implantação; 

ii. Alternativa de menor custo de amortização; 

iii. Alternativa de melhor relação de benefício/custo; 

 

 

No âmbito técnico: 

i. Alargamento do canal, como alternativa prioritária entre as outras estudadas pelo 

fato de proporcionar o aumento da seção de escoamento e a diminuição da 

capacidade de escoamento do rio durante o fenômeno de cheia. Essas intervenções 

foram avaliadas com duas alternativas: seção retangular com muros em concreto 

armado ou canal trapezoidal. 

ii. Diques de contenção, através da implantação de muro lateral de revestimento para 

os trechos onde não há possibilidade efetiva de alargamento. 

iii. Detenções concentradas (lagoas de detenção e retenção), visando reduziras 

dimensões de seção do canal projetado e a compatibilização às diretrizes da 

Prefeitura Municipal de Curitiba evitando a transferência dos alagamentos para 

jusante. Pode-se associar estas medidas com parques lineares ribeirinhos ou 

isolados.  

iv. Detenções distribuídas, quando não houver disponibilidade de espaço em áreas 

urbanas consolidadas, possibilitando diferenciar os volumes de detenção trecho a 

trecho, obtendo uma distribuição de volumes ao longo de toda a bacia, alocando 

estes volumes na calha; 

v. Dissipadores de energia com obras de indução de retardo, gerado pelo 

escalonamento de fundo e conformação do fundo para diminuição da inclinação 
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do canal existente e consequentemente a diminuição da velocidade, da erosão e o 

menor arraste de sedimentos. 

 

Além dessas medidas estruturais de grande porte aplicadas diretamente nos cursos de 

água existem outras que contribuem para atenuar os picos de cheia destacando-se as 

seguintes: 

 

A PMC enfatiza e destaca a fundamental importância das regulamentações já existentes, 

que norteiam e exigem o uso e a aplicação dos reservatórios de contenção e valas de 

infiltração, cuja eficácia é inconteste e demonstrada pela capilaridade da distribuição 

geográfica na malha urbana da cidade. 

 

 

MICRODRENAGEM - MECANISMO DE CONTENÇÃO DE CHEIAS  

 

São Bacias ou Reservatórios de Detenção, abertos ou fechados capazes de acumular 

parte das águas pluviais provenientes de chuvas intensas, que tem por função regular a 

vazão de saída num valor desejado atenuando os efeitos a jusante, aliviando assim, os 

canais ou galerias responsáveis pela microdrenagem. 

O primeiro Decreto que dispões sobre a implantação de mecanismo de contenção de 

cheias em imóveis particulares no Município de Curitiba foi o decreto 791/2003, 

revogado pelo Decreto 176/2007 que está em vigor até hoje. 

O decreto 176/2007 permite a redução da taxa de permeabilidade mínima de 25% nos 

lotes, desde que seja implantado mecanismo de contenção de cheias. Também é 

solicitado para empreendimentos que impermeabilizam áreas igual ou superior a 

3.000,00 m² e zoneamentos específicos, independente da taxa de permeabilidade que 

apresentem. 

 O volume de reservação é calculado da seguinte forma: 

a) Para lotes que apresentem redução de taxa de permeabilidade até 15%, o volume de 

reservação é calculado pela área total impermeabilizada no lote. 

 

b) Para lotes que apresentem taxa de permeabilidade inferior a 15% o volume de 

reservação é calculado pela área total do lote. 

O atendimento ao Decreto 176/2007 e aprovação do projeto com mecanismo de 

contenção de cheias é exigido para a liberação do Alvará de Construção. 

Até a presente data, no município de Curitiba, existem 5.200 projetos aprovados com 

mecanismos de contenção de cheias, que totalizam o volume de 237.902,80m3. Deste 

montante foram executados 2.487 projetos com volume total de 115.363,17m3. 
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Para a bacia do rio Barigui, a tabela abaixo, apresenta os volumes referentes aos 

projetos aprovados e os projetos já executados nos bairros que fazem parte desta bacia 

hidrográfica e representam 29% do volume total de contenção de cheias do município. 

 

 
Figura 8: Projetos aprovados e projetos executados com os respectivos volumes de contenção de cheias 

por bairro na bacia do rio Barigui 

Fonte: SMOP/OPO, 2019. 

 

 

O segundo decreto relacionado a microdrenagem do município, regulamenta a lei nº 

10.785/03 e dispõe sobre os critérios do uso e conservação racional da água nas 

edificações. Este Decreto dispõe sobre o reaproveitamento de águas pluviais em 

sistemas hidráulicos de edificações comerciais e residenciais. além de economizar água 

BAIRRO PROJETOS APROVADOS PROJETOS EXECUTADOS

Volume (m³) Volume (m³)

Abranches 1.845,31                              757,26                                   

Pilarzinho 1.545,30                              389,29                                   

Santa felicidade 3.848,91                              1.436,16                               

Vista Alegre 828,37                                  650,31                                   

São João 179,66                                  144,00                                   

Taboão 361,43                                  55,26                                     

Merces 1.727,79                              721,15                                   

Bigorrilho 2.355,86                              2.216,58                               

Campina do Siqueira 1.966,14                              532,76                                   

São braz 1.254,97                              554,85                                   

Seminário 1.498,39                              885,46                                   

Orleans 1.088,11                              128,32                                   

Santo Inácio 1.175,71                              705,50                                   

CIC 18.080,32                            6.353,73                               

Mossungue 1.841,66                              862,73                                   

Campo Comprido 5.619,32                              2.603,97                               

Vila Izabel 1.539,77                              1.013,98                               

Santa Quitéria 1.512,35                              1.090,94                               

Portão 6.130,71                              2.856,25                               

Novo Mundo 2.274,08                              915,60                                   

Capão Raso 3.773,80                              1.798,94                               

fazendinha 3.334,79                              1.751,12                               

Campo de Santana 4.742,61                              3.352,99                               

Tatuquara 4.545,32                              1.678,76                               

Total 73.070,68                            33.455,91                             

106.526,59                          Volume total (m³) de projetos aprovados
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tratada, o sistema visa a redução do volume expelido por unidade habitável.  

 

Na aprovação dos projetos de construção de novas edificações deverão apresentar as 

medidas estabelecidas atendendo as disposições do PURAE - Programa de Conservação 

e Uso Racional da Água nas Edificações. 

 

Para o licenciamento de construções no Município, fica obrigatória que no projeto de 

instalações hidráulicas seja prevista a implantação de mecanismo de captação das águas 

pluviais, nas coberturas das edificações, as quais deverão ser armazenadas para 

posterior utilização em atividades que não exijam o uso de água tratada. 

 

A execução dos mecanismos previstos no projeto é de responsabilidade do proprietário 

e do profissional responsável pela execução da obra, devendo a mesma ser concluída 

antes de ocorrer a habitação da edificação e deverão apresentar Termo de 

Responsabilidade do proprietário e responsável técnico, quanto ao atendimento do 

presente decreto e quanto à utilização de aparelhos e dispositivos redutores do consumo 

de água, tais como: bacias sanitárias de volume reduzido de descarga e torneiras dotadas 

de arejadores. 

 

Em todos os casos fica estabelecido um reservatório com volume mínimo de 500 litros, 

e nas edificações comerciais e industriais com área computável construída igual ou 

superior a 5.000m² (cinco mil metros quadrados), deverá ser previsto e executado 

sistema de coleta e tratamento de águas servidas de acordo com as normas vigentes, que 

deverão ser reutilizadas em pontos onde não se faz necessário o uso de água potável. 

Após a reutilização das águas servidas, as mesmas deverão ser descarregadas na rede 

pública de coleta de esgoto (se houver). 

 

 

BACIA DO RIO BARIGUI 

 

A maior bacia no município é a bacia do Rio Barigui, que atende também a maior 

população, correspondendo a 32,14%, seguida pela bacia do rio Belém, segunda em 

extensão no município, atendendo 28,32% da população.  

 

O rio Barigui em Curitiba tem como ponto de partida o local onde o rio Barigui recebe a 

contribuição do rio Tingui, no bairro Bracatinga em Almirante Tamandaré, nas 

proximidades das ruas Debret e Balzac. O local final observado no percurso foi no 

Condomínio Moradias Vitória Régia, margem esquerda do Barigui nas proximidades da 

rodovia BR 476 para Araucária. 

 

O rio Barigui possui uma extensão de 66,00 km, sendo que 42,00 km encontram-se no 

município de Curitiba. A área total da bacia hidrográfica do rio Barigui é de 266,73 km² 

e a área correspondente ao município é de 140,80 km², representando 32,58 % da área 

total da cidade que é de 432,17 km². 

247



 

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 
 

No início da década de 70, o município de Curitiba implantou diversas ações ambientais 

que tornaram a cidade uma referência. Entre elas, estão a implantação dos primeiros 

parques urbanos da cidade, como o Parque Barigui, Parque Barreirinha e Parque São 

Lourenço, que tinham como finalidade mitigar as enchentes existentes pontuais e já 

disponibilizavam outras opções, tais como lazer, cultura e prática esportiva. Mas a 

cidade não parou de crescer, muito foi feito, mas há muito ainda a fazer. 

O conjunto de parques formado pelo parque Barigui e os demais parques já 

implantados, Tanguá, Tingui, Guairacá, Cambuí, Rua Paulo Roberto Biscaia, Bosque 

dos Mundiais e Mané Garrincha, contribuem para todo o rio se torne um grande parque 

linear, com um maciço florestal de 27,99 km², aumentando a capacidade de reservação 

em toda a sua extensão (Figura 9).  

 
 

 

Figura 9: Parques na Bacia do rio Barigui 

Com a localização dos parques com reservatórios de detenção já executados, em estudo e em licitação. 

Fonte: SMMA ,2014.  

 

O PARQUE TANGUÁ 

O Parque Tanguá, implantado em 1996, é um dos principais parques da cidade de 

Curitiba, e localiza-se na região norte da cidade, nos bairros Pilarzinho e Taboão. Ocupa 

uma área de 235.000,00 m², e garante a preservação da bacia norte do Rio Barigui, bem 
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próximo à sua nascente, no município de Almirante Tamandaré. Possui dois lagos e um 

túnel artificial. 

 
Figura 10: Parque Tanguá 

Fonte: Guia Geográfico, 2019.  http://www.curitiba-parana.net/parques/tangua.htm 

 

 

O PARQUE TINGUI 

 

O Parque Tingui é um importante parque de Curitiba, localizado na região norte da 

cidade, no bairro São João, e sua área acompanha um trecho das margens do rio Barigüi. 

Implantado em 1994, possui área de 380.000,00 m². Possui lagos, pontes de madeira 

cobertas, parque infantil, ciclovia e bastante área verde.  

 

 
Figura 11: Parque Tingui 

Fonte: Guia Geográfico, 2019.  http://www.curitiba-parana.net/parques/tingui.htm 
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O PARQUE BARIGUI 

 

O lago do Parque Barigui, é o principal e mais central parque urbano da cidade, embora 

implantado no início da década de 70 para lazer da população tem uma grande área de 

reservação. Na cota 895,00 m (RN), a área superficial do lago do parque Barigui é 

aproximadamente de 219.000,00 m², conforme área hachurada (Figura 12) e com a 

comporta móvel de 0,30 m de altura fechada acima do vertedouro, são estimados em 

60.000 m³ de volume reservado acima do vertedouro é estimado.  

A área total do Parque Barigui tem uma abrangência de 1.400.000,00 m². 

 

 
Figura 12: Lago do Parque Barigui, com a localização dos córregos Campina do Siqueira e Mossunguê. 

Fonte: Localizador de Lotes - Adaptação: Schellin, 2015. 

 

Em 2007, iniciou-se o projeto Viva Barigui pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, que previa recuperar das áreas degradadas nas margens do Rio Barigui, e em 

conjunto com o corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras, foram 

compatibilizados os projetos de drenagem contemplando a execução de vários 

reservatórios de amortecimento de cheias, entre eles o Parque Linear Guairacá, o último 

a ser implantado em 2014.   

 

O Parque Guairacá foi implantado com recursos advindos do Agencia Francesa de 

Desenvolvimento – AFD e integrado as obras do Projeto Viva Barigui e demais 

diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Drenagem.  

 

 

O PARQUE GUAIRACÁ 
 

O reservatório em forma de lagoa aberta em derivação está localizado à Rua Luimar 

Marizes Escremin, entre as ruas Jair Fernandes de Araújo e Luis Carlos Bruginski 
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(Figura 13). Observam-se na figura, larguras de faixa não edificável (FNE) de 85 m a 

partir do eixo para empreendimentos particulares e faixa não edificável de 15 m de 

afastamento a partir do eixo do rio (FNE-APP) em regularizações fundiárias.  

 

Esse parque utiliza o conceito de reservatório por derivação e a reservação para redução 

do volume e velocidade de escoamento é feita em lagoa à parte do leito do rio Barigui. 

O parque Guairacá foi implantado em 2014 e possui uma área de 118.178,00 m².  

  

 
Figura 13: Reservatório de contenção de cheias em derivação do parque Guairacá, próximo à Rua Dionira 

Moletta Klemtz, bairro Fazendinha, Curitiba (2014). 

Fonte: Google, 2015. Adaptação: Schellin ,L, 2015.  

 

 

O PARQUE CAMBUÍ 

O Parque Cambuí é o mais novo espaço de preservação ambiental e de lazer da cidade. 

O nome é uma referência à Cambuí, espécie de árvore nativa característica de regiões de 

várzea, presente na área do novo parque. Com o Tanguá, o Tingüi e o Barigüi, o 

Cambuí é o quinto localizado às margens do Rio Barigüi. 

 

Implantado em 2008, com 99.301,00 m², possui ciclovias, pista de caminhada e uma 

praça central. Além de um mirante de madeira com uma passarela que atravessa um 

grande lago natural. A entrada do parque fica na Rua Carlos Klemtz, perto da Rua da 

Cidadania da Fazendinha. 
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Figura 14: Parque Cambuí 

Fonte: Pinterest, 2019.  https://br.pinterest.com/pin/218846863121528251/?lp=true 

 

BOSQUE DOS MUNDIAIS 

 

O Bosque dos Mundiais. Localizada na Rua Itajubá, no bairro Portão, a área de mais de 

9 mil metros quadrados terá um memorial aos campeonatos mundiais de futebol de 

1950 e 2014, ambos com partidas em Curitiba. 

 

A intervenção é positiva para auxiliar no cuidado dos rios que convergem ali e formam 

o Rio Formosa – afluente do Rio Barigui. Este bosque tem por objetivo proteção do rio 

recuperando a vegetação com plantio de mudas nativas, tornando assim o ambiente mais 

permeável e reduzindo o risco de enchentes. 

 

 
Figura 15: Bosque dos Munciais 

Fonte: Foursquare, 2019. https://pt.foursquare.com/v/bosque-dos-mundiais/539c4709498e35589f7a5c5c 
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PARQUE MANE GUARRINCHA 

 

 

O Parque Mané Garrincha, na Cidade Industrial em 2016, possui 87.006,00 m² ao longo 

do Rio Barigui que servirão para a preservação ambiental, integração social e convívio 

das famílias da região por meio de práticas saudáveis de vida e valorização da natureza.  

 

Entre os equipamentos, o parque conta com canchas de futebol e vôlei de areia, 

parquinhos, academia ao ar livre, pista de skate, bicicletários e áreas de estar. A área 

ganhou iluminação, quatro quilômetros de pista compartilhada para ciclistas e pedestres 

e recuperação da vegetação às margens do rio. O investimento, segundo a prefeitura, 

com recursos próprios e do Fundo Francês de Desenvolvimento.  

 

O novo parque faz parte do projeto Rio Parque, que prevê a implantação de áreas de 

preservação e de lazer ao longo do Rio Barigui, com a integração dos conjuntos dos 

parques Tanguá, Tingui, Barigui, Cambuí e Guairacá. 

 
 
 
 

 
Figura 16: Parque Mané Garrincha 

Fonte: Gazeta do povo, 2019. https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/parque-mane-

garrincha-e-nova-opcao-de-lazer-edwurssjpmblhi3cm65wyv9e6/ 

 

 

PERFILAMENTO DO RIO BARIGUI 

 

O Alargamento do canal do Rio Barigui pelo PAC, rio retificado nos início dos anos 60, 

aumentando a sua seção de vazão a partir do Parque linear Guairacá, no bairro 

Fazendinha, até a confluência com o Rio Iguaçu. Executado entre a Rua Dionira Moleta 
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Klentz e na foz com o Rio Iguaçu com extensão de 21 km, e proteção das margens em 

gabião em 17 pontos, mantendo a estabilidade dos taludes em pontos críticos 

proporcionando um decréscimo na mancha de cheias nos loteamentos denominados, 

Moradias Vitória Régia, Vila Verde, Rio Bonito entre outros. (Figuras 17 e 18) 
 

 

Figura 17: Rio Barigui no trecho referente ao parque linear Guairacá  
Proximidades da Rua Dionira Moleta Klemtz, bairro Fazendinha, Curitiba. (2014). 
Fonte: Schellin L., 2015. 

 

 

Figura 18: Alargamento do Rio Barigui, bairro Caximba 
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Com a margem direita já executada e margem direita em execução. (dez, 2013). 
Fonte: Schellin L., 2015. 

 

 

Devido a dificuldades de acesso, alguns poucos afluentes do rio Barigui puderam ser 

observados tais como: córrego Tingui, rio Cascatinha e córrego Hermes Fontes. A bacia 

hidrográfica do rio Barigui é a maior na área urbana de Curitiba, e ao longo de seus 42,0 

km pode ser dividida em 4 trechos assim caracterizados: 

 

Desde as nascentes até o Parque Tingui, possui baixa densidade demográfica com 

muitos vazios urbanos, elevada superfície ainda permeável e com declividade média. 

Neste trecho inicial passa pela área central de Almirante Tamandaré onde inclusive 

existe um projeto da SANEPAR, para captação e tratamento das águas do rio Barigui, 

capacidade nominal de 120,0 L/s.  

 

Este fato atesta a qualidade das suas águas na entrada de Almirante Tamandaré. Trecho 

com pequena criticidade quanto às manchas de inundação, que ocorrem devido às 

ocupações irregulares existentes nas APP’s, agravadas através singularidades que 

reduzem a seção de escoamento, tal como observado na Rua Debret e Rua Balzac e no 

bairro Bracatinga.  

 

Do Parque Tingui até a Av.Juscelino Kubichek Bacia com média a alta densidade ainda 

com muitos vazios urbanos, elevada superfície ainda permeável e pequena declividade. 

Neste trecho inicial o rio Barigui passa ao lado da área do Parque Tingui, que se 

caracteriza como segunda lagoa de detenção do sistema Barigui, pois o Parque Tanguá é 

a primeira lagoa de detenção.  

 

A jusante encontra-se o local da terceira e mais importante lagoa de detenção, 

constituída pelo Pq. Barigui. Esta lagoa pode ter sua capacidade ampliada; inclusive 

existe um projeto de instalação de comporta mecanizada no vertedor de saída da lagoa. 

Trecho com elevada criticidade quanto às manchas de inundação, que ocorrem devido 

às baixas cotas das residências situadas na margem esquerda do rio, tal como observado 

no Conj. Olarias, na rua Tito Calderari, onde esta sendo implantado o sistema de 

controle de cheias pontual, através de condutos forçados, em que  a contribuição da 

drenagem local é captado a montante e direcionado diretamente para a calha do rio 

Barigui através de condutos em PRFV, sem o acréscimo de contribuição. 

 

Existem inúmeros outros trechos com elevada criticidade quanto às manchas de 

inundação, que ocorrem devido à proximidade com rio, aliadas ao aspecto das baixas 

soleiras do rio em extenso percurso, tal como observado desde a ETE Santa Quitéria até 

o Parque Cambuí. A SMOP desenvolveu projeto de perfilamento do fundo do canal e 

conformação dos taludes e sua execução é proveniente dos recursos do PAC. 

 

O lago do Parque Barigui executado nas confluências dos Rios Barigui, Córregos 

Campina do Siqueira e Mossunguê, foi inicialmente projetado principalmente como 
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estrutura de lazer para a população e para mitigar área alagadiça em loteamento 

aprovado, apesar de não ter sido projetado para contenção de cheias, funciona como tal.  

 

Os alagamentos que ocorrem no Conjunto Olarias seriam de maiores proporções caso 

não houvesse a retenção do pico de cheias devido à acumulação de águas pluviais no 

lago do Parque Barigui. O vertedouro superior foi elevado em 40 cm e foi executada 

comporta de fundo na figura 15 à direita, para redução do acúmulo de sedimentos. 
 

 
Figura 19: Vertedouro do lago do Parque Barigui  
Com a elevação de 40 cm e comporta de fundo para evitar deposição de sedimentos. 
Fonte: Schellin, L., SMOP 2015  
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DIAGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BARIGUI 

 

Da Avenida JK até Campo de Santana, a bacia apresenta média densidade ainda com 

muitos vazios urbanos, em período de adensamento com elevada superfície ainda 

permeável, principalmente na margem direita, pertencente à Araucária. Trecho de baixa 

declividade. Neste trecho o rio Barigui passa pelas áreas da Cidade Industrial de 

Curitiba, Moradias Vitória Régia, Tatuquara e Campo de Santana, locais já 

consolidados como área residencial, alta densidade e com precária infraestrutura.  

 

Nesta área encontra-se a ETE Xisto, em funcionamento. Trecho com média criticidade 

quanto às manchas de inundação, ocorrem devido às baixas cotas das residências 

situadas na margem esquerda do rio, bem como o remanso causado pelas cheias do 

Iguaçu.  

 

Os locais mais atingidos são as Moradias Vila Verde, local encaixado às margens da 

rodovia PR-421 e o Rodoanel contorno Sul e os bairros Tatuquara e Campo de Santana, 

conforme manchas de inundação fornecidas pelo IPPUC. Possui criticidade menos 

acentuada, pois são respeitados, na maioria dos locais, os afastamentos regulamentares 

das margens do rio. As áreas do PDD da bacia do Alto Iguaçu selecionadas neste trecho 

para abrigar lagoas de detenção estão ocupadas e não aptas para tal finalidade. 

 

Do Campo de Santana até o rio Iguaçu, neste trecho, a bacia possui uma reduzida 

densidade, com uma extensa área de várzea à sua margem esquerda, com um pequeno 

aglomerado urbano no bairro Caximba, em Curitiba e uma pequena porção da parte sul 

município de Araucária. A área inclusa no município de Curitiba possui baixa 

declividade. Neste trecho o rio Barigui passa pelas áreas do bairro Caximba até seu 

desague no rio Iguaçu. Trecho suscetível a inundação, que ocorre devido às baixas cotas 

das residências situadas na margem esquerda do rio, bem como o remanso causado 

pelas cheias do Iguaçu.  

 

Os locais mais atingidos são algumas áreas em ocupação irregular no bairro Caximba, 

nas proximidades da Rua Francisca Beraldo Paolini. Sua criticidade é acentuada, pois se 

tratam de áreas inseridas em uma várzea, com grande incidência de alagamentos, 

conforme manchas de máximas enchentes observadas. 
 

As figuras 20 e 21 apresentam o diagnóstico da parte da bacia hidrográfica do rio 

Barigui inserida no município de Curitiba, referente aos trechos caracterizados acima. 
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Figura 20: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Barigui, trechos iniciais. 
Fonte:PDD,2012  
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Figura 21: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Barigui, trechos finais. 
Fonte PDD, 2012 
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MEDIDAS DE CONTROLE ESTRUTURAIS NA BACIA DO RIO BARIGUI 

 

Em atenção às considerações encaminhadas pelo IPPUC referente à Missão da AFD, em 

Curitiba, referente a melhoria da drenagem de águas pluviais e diminuição do risco de 

inundações, enchentes e alagamentos na Bacia do Rio Barigui, temos a informar que 

foram realizadas e estão previstas as seguintes intervenções, através do PAC – Governo 

Federal:  

 

1. Perfilamento do Rio Barigui – trecho sul – obra finalizada, orçamento de R$ 14 

milhões; 

2. Execução de muros de contenção de margens no Rio Barigui – trecho sul – obra 

finalizada, orçamento de R$ 10 milhões; 

3. Execução de galerias de drenagem pluvial e conduto forçado no conjunto Olarias – 

obra em fase final, orçamento de R$ 5,5 milhões; 

4. Bacia de contenção e perfilamento do Rio Mossunguê – em fase inicial do processo 

licitatório para execução das obras, orçamento de R$ 14 milhões; 

5. Bacia de contenção e perfilhamento do Ribeirão do Müller – obra em fase inicial de 

execução, orçamento de R$ 5,8 milhões; 

6. Execução de galerias em concreto nas Ruas Carlos V. de Camargo e Marchanjo 

Bianchini – obra licitada, aguardando liberação do Ministério para início, orçamento de 

R$ 1,4 milhões;  

7. Perfilamento do Rio Cascatinha – obra a ser licitada, orçamento de R$ 11,8 milhões. 

 

As obras elencadas pela Secretaria Municipal de Obras através do Departamento de 

Obras e Drenagem/SMOP-OPO, apresentavam um histórico de cheias e inundações e 

deveriam ser compatibilizadas com o programa municipal Viva Barigui da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente/SMMA. As intervenções foram validadas pelo 

MCIDADES, e aprovadas porque já estavam constavam das diretrizes Plano Municipal 

de Drenagem de Curitiba-PDD e do Plano Estadual do Alto Iguaçu realizado pela 

COMEC. As intervenções pré-aprovadas, ainda pelo programa federal foram: 

 

1. Muros e taludes de Contenção no Rio Barigui  

2. Conduto forçado junto ao Conjunto Olarias  

3. Bacias de Contenção e mecanismos de controle de vazão em áreas de cheias  

4. Educação Ambiental.  

 

Na ocasião os projetos apresentados se encontravam no estágio básico e os orçamentos 

ainda estimativos, os quais poderiam ser atualizados por ocasião das aprovações 

definitivas tendo como limite o valor global do contato. 

 

 

As figuras 22 e 23 apresentam as medidas de controle estruturais da bacia hidrográfica 

do rio Barigui inserida em Curitiba. 

260



 

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 
 

     
Figura 22:  Medidas de controle estruturais da bacia do rio Barigui parte superior. 
Fonte: PDD, 2012   
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Figura 23: Medidas de controle estruturais da bacia do rio Barigui parte inferior. 
Fonte: PDD, 2012 

 

  

262



 

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 
 

VILA 29 de OUTUBRO 

 

Em 2017, a prefeitura Municipal de Curitiba, iniciou um conjunto de ações para atenuar 

as extremas condições de vulnerabilidade socioambientais verificadas no loca 

denominado área da Vila 29 de outubro. 

 

No inicio de 2018 foi elaborado um estudo de ocupação da área, considerando a 

necessidade de atuar sobre a degradação e ordenar a ocupação, foi publicado o decreto 

Municipal 430/2018 alterando parcialmente o Zoneamento da Área de Preservação 

Ambiental (APA) do Iguaçu, instituindo a área com Alta Restrição de Uso, contíguo ao 

rio Barigui, e o Setor de Transição da Vila 29 de outubro. 

 

A regularização da área permitirá à empresa de saneamento fazer os investimentos 

necessários para limitar as descargas ilegais de esgoto, o que ajudará a preservar e 

restaurar a qualidade dos recursos hídricos da bacia. O estabelecimento da infraestrutura 

viária pavimentada facilitará a coleta de lixo no bairro. A recuperação da área degrada e 

os parques lineares que serão construídos terão um impacto positivo na biodiversidade 

local.  

 

O projeto propõe ainda um corredor de biodiversidade com a extensão de 

aproximadamente 2km e área de 10ha. Esse corredor integra uma área maior da 

proposta, voltada à macrodrenagem e recuperação ambiental de aproximadamente 

531.500m
2
. Essa área conecta-se e soma-se aos demais 2,2 milhões de m

2
 do sistema de 

parques e unidades de conservação existentes ao longo da bacia hidrográfica do Rio 

Barigui, inclusive às intervenções que já foram objeto de financiamento da AFD, 

contribuindo para o aumento da resiliência urbana ao longo do rio. Campanhas de 

conscientização em comunidades de intervenção sobre o uso de recursos (água, energia, 

etc.) e gestão de resíduos contribuirão para a preservação dos recursos naturais. A 

ocupação atual de área de proteção ambiental (APA) e da unidade de conservação do 

Bugio serão removidas.  

 

Futuras ocupações e desmatamentos serão evitadas pela própria comunidade e pelos 

órgãos da prefeitura. Haverá o manejo sustentável de uma parte da área (A2), que será 

utilizada para cultura em pequena escala, colocando esta área em conformidade com a 

legislação ambiental (Decreto 430/218 e Decreto No. 26 de 2015). A mata ciliar da área 

A1 será recuperada de sua atual situação de degradação, por meio do plantio de 

vegetação nativa, bem como em função da criação de bacias de contenção das 

enchentes. 

 

As intervenções de macrodrenagem, não precisam ser isoladas, devem ser estudadas 

com uma visão ampla e integrada, procurando associar outras funções importantes de 

urbanismo e paisagismo, ambiental e habitacional, que agregam valor ao conjunto. A 

depender da característica da área de estudo e do tipo de intervenção, podem estar 

associadas com a implantação de parques urbanos ou bosques, de áreas de lazer ou 

esportivas, lagos ou rios de estiagem, áreas verdes de conservação, de recuperação 
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ambiental, relocações ou reassentamento, e ainda possibilitar a implantação ou definição 

de diretrizes viárias ou outras funções especificas.  

 

A execução das propostas dos estudos de integração das intervenções de 

macrodrenagem com as outras possíveis funções com interface de urbanismo e 

paisagismo, ambiental e habitacional adotando como conceito: “O rio como indutor de 

desenvolvimento urbano”, pois expressava claramente a intenção de aliar as obras de 

macrodrenagem com as possíveis interfaces no arranjo urbanístico ao longo do percurso 

do rio.  

 

Através de exemplos concretos pretende-se orientar e conscientizar a comunidade local 

sobre a necessidade e importância de terem uma estrutura formal com capacidade 

técnica para promover a integração e compatibilização das propostas de macrodrenagem 

com outros possíveis tipos de projetos e funções. O resultado será um conjunto de 

benefícios muito mais amplos e satisfatórios para a população das áreas atingidas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Considerando a evolução da macrodrenagem e de microdrenagem do município, muitas 

ações foram implantadas e melhoradas ao longo do tempo em função das alterações de 

conceitos. Por exemplo, atualmente não se justifica mais tornar o rio retilíneo, pois 

apenas há a transferência de carga hidráulica a jusante. 

 

As diversas obras executadas ao longo do rio Barigui com a implantação dos Parques 

Lineares desde o Parque Tanguá até a Reserva do Bugio alterou a paisagem e 

proporcionou a retenção distribuída de parte das águas de chuvas que caem na Bacia 

Hidrográfica do rio Barigui. 

 

O Plano Diretor de drenagem do Município, ainda prevê outras ações que somadas a 

aquela que existem poderão mitigar ainda mais os problemas decorrentes do manejo de 

águas pluviais. 

 

Desde o ano de 2018, com a finalização da parte sul da obra de Perfilamento do Rio 

Barigui, o volume de retenção dentro da própria calha do rio aumentou em 120.000 m³, 

o que ocasionou a diminuição da abrangência de alagamento lateral.  
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Figura 24: Perfilamento e naturalização do rio onde foi possível. 

Fonte: SMOP, 2018 

 

A estrutura de manutenção dos investimentos realizados no manejo de águas pluviais do 

município é permanente de forma que maquinas e operários da prefeitura de Curitiba 

trabalham nas obras de drenagem na bacia do Rio Barigui para conter enchentes. A obra 

inclui o perfilamento do canal (alargamento das margens), alinhamento do fundo, a 

limpeza das margens e, em alguns pontos, a construção de muros de gabião, que são 

gaiolas de ferro preenchidas com pedras, para conter as margens, evitar erosão e 

garantir estabilidade do solo (barranco do rio), como também aplicou-se o Plano de 

Trabalho Técnico Social (PPTS) com as famílias das comunidades envolvidas.  

 

Este PPTS proporcionou a melhoria ambiental com processos informativos e educativos  

com as famílias para assegurar a funcionalidade plena das obras evitando de jogar lixo 

nos cursos d’água.  

 

O Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria de Obras Públicas (SMOP) já fez 

o alargamento de 70% do trecho de 22 quilômetros do Rio Barigui que está em obras. 

Trata-se da maior obra de drenagem em fase de conclusão do município e irá beneficiar 

os moradores que vivem nos bairros Caximba, Campo de Santana, Tatuquara, CIC, 

Fazendinha e Campo Comprido. 

 

A SMOP, até 2018 executou 1.852 intervenções de micro e de macrodrenagem, como 

reparos e construção de passarelas, pontes, implementação de galerias, 

desassoreamento, limpeza de rios, desobstrução e substituição de tubulação na cidade. 

Este conjunto de estratégias integra um esforço da Prefeitura de Curitiba, empreendido 

nos últimos dois anos para combater as enchentes, provocadas por grandes volumes de 

chuva que caem sobre a região durante as estações quentes. 
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Figura 25: Mancha de Alagamento para TR de 10 e 25 anos na área da Vila 29 de Outubro 

Fonte: PDD Estadual, 2002 

 

 

 
 

Figura 26: Legenda da Figura 25 

Fonte: PDD Estadual, 2002/IPPUC 
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Figura 27: Mancha de Alagamento para TR de 10 e 25 anos na área de intervenção e área do projeto 

Fonte: PDD Estadual, 2002/ adaptado por IPPUC 

 

 

 
 

Figura 28: Legenda da Figura 27 

Fonte: PDD Estadual, 2002/adaptado por IPPUC 

 

 

Concluindo, o Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Alto Iguaçu do Governo do 

Estado do Paraná, elaborado em 2002, foi a referencia para a elaboração do Plano de 

Drenagem Municipal de Curitiba em 2012. 

 

Na época, não foram considerados para o estabelecimento da mancha de alagamentos 

nenhuma das obras realizadas pelo município de Curitiba no período de 2012 até o 

momento e tão pouco as que foram projetadas para serem implementadas nos próximos 

anos. 
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Desta forma, os parques novos como o Guairacá, Cambuí, Mane Garrincha, Parque dos 

Mundiais, Parque Rio Bonito, passaram a armazenar o volume de 356.456,00 m³ 

considerando a área total destes parques de 712.912,00 m² e com uma altura média de 

reservação em torno de 0,50 m.  

 

Somando-se este volume de reservação com o volume do Perfilamento de 120.000,00 

m³, totalizou a retenção de água de chuva em torno de 476.456,00 m³, reduzindo-se, 

assim, o risco de um desastre natural se nada tivesse sido feito na região do Caximba. 

 Com as intervenções que foram executadas podemos constatar a minimização 

dos impactos das chuvas do Rio Barigui. 

 Foi observado que as chuvas de grande precipitação no entorno não ocasionaram 

problemas de enchente. Quanto a implantação do empreendimento o comportamento 

será equivalente, o qual deverá ser constatado através do projeto contratado. 
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ANEXO II 
EVOLUÇÃO DAS AÇÕES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 
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1. POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO 

 

1.1. Experiência Habitacional de Curitiba 

 

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba COHAB-CT é o órgão 

responsável pela execução da política habitacional do município com 

competência para atuar também na Região Metropolitana de Curitiba-RMC. 

Fundada em 8 de maio de 1965, foi responsável pelo atendimento de 

aproximadamente 157 mil famílias, o que representa em torno de 600 mil 

pessoas – quase um terço da população do município. A Companhia tem como 

prioridade o atendimento das camadas mais carentes da população, e dedica 

atenção especial aos projetos de urbanização de vilas, reassentamento de 

famílias em situação de risco ou insalubridade e regularização fundiária de 

áreas irregulares. 

Além da atuação nas ocupações irregulares, os programas habitacionais 

também preveem  construção de unidades para atender à demanda cadastrada 

na COHAB-CT.Os inscritos,  que aguardam atendimento habitacional,estão 

concentrados na faixa que vai até seis salários mínimos e são convocadas para 

aquisição das unidades de acordo com a ordem de inscrição. Os recursos 

destinados  a COHAB-CT para o atendimento tanto em urbanização quanto à 

produção de novas unidades proveem do município, do Fundo Municipal de 

Habitação – FMH ou são obtidos por repasses e contratos de financiamentos 

firmados com o Governo Federal e outras fontes, tais como organismos 

internacionais. Desde sua fundação foram entregues 34.141 casas e sobrados, 

33.670 apartamentos e 68.664 lotes, além de promovida a regularização 

fundiária de 21.289 lotes em vários locais da cidade. Em relação aos conjuntos 

habitacionais construídos eles são mais de 700 e estão presentes em 40 dos 

75 bairros da capital. 

O principal objetivo da criação da COHAB-CT em 1965, vinculada ao 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), como agente promotor e financeiro, e 

tendo como acionista majoritário a Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) foi a 
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de planejar, executar e comercializar unidades habitacionais destinadas à 

população de baixa renda. Assim, em 1967, a COHAB-CT entregou o primeiro 

conjunto habitacional implantado pelo Banco Nacional de habitação (BNH) no 

Brasil - Conjunto Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, com 2.100 casas, 

localizado na Cidade Industrial de Curitiba. 

 

 

Figura 1 - Conjunto Nossa Senhora da Luz, 1967 – CIC 
 

Em 1969 foram implantados 4 Núcleos de Habitação; no Boqueirão, 

Barreirinha, Santa Amélia e Jardim Campo Alegre.Estes núcleos eram 

compostos de pequenas casas, sem infraestrutura e a previsão de 

permanência das famílias era de 6 meses a 2 anos. Os núcleos foram 

erradicados mais tarde (1972) e as casas, doadas às famílias que conseguiram 

comprar seus terrenos. 

Na década de 70, a atuação do município caracterizou-se pela 

implantação de Conjuntos Habitacionais de grande porte, padronizados, 

uniformes e isolados da malha urbana, de acordo com a modalidade de 

intervenção mais privilegiada pelo BNH na época (empreendimentos prontos). 

Foram produzidas 8.438 unidades, distribuídas em conjuntos habitacionais 

como: Parigot de Souza (1.003 casas) no bairro Sítio Cercado; Oficinas (753 

casas) no Cajuru, e Oswaldo Cruz I e II (1.600 casas) na Cidade Industrial, 

entre outros. 

Em 1976 foi elaborado o Plano de Desfavelamento (PMC, Governo do 

Estado e BNH), destinado às famílias residentes em favelas e áreas de risco do 

município. Por intermédio do Plano, foram criados núcleos habitacionais de 

pequeno porte, inseridos na malha urbana, com pequenas unidades e 
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diferentes alternativas de ampliação (unidades-embrião). O pagamento dos 

terrenos e moradias era efetuado, em alguns casos, em troca de horas 

trabalhadas (28 horas/mês) de um membro da família, em serviços de limpeza 

urbana, durante dois anos. O Plano atendeu aproximadamente 600 famílias, 

transferidas da favela Capanema (1a etapa) e residentes às margens do Rio 

Belém (2a etapa). 

Em 1979, o município assumiu uma nova postura em relação à política 

habitacional, vinculando a moradia ao processo de planejamento e 

desenvolvimento urbano. A COHAB-CT passou a diversificar a tipologia 

construtiva (casas, sobrados, blocos de apartamentos com 2, 3 e 4 

pavimentos) e o número de unidades habitacionais em cada conjunto, visando 

sua integração ao bairro e sua inserção na cidade, com o objetivo de evitar a 

configuração de “guetos”, como aconteceu em várias cidades brasileiras. Estas 

áreas contavam também com equipamentos públicos de saúde, educação, 

esporte e lazer, e as primeiras creches, implantadas nos Centros Sociais 

Urbanos-CSUs. Além da produção de unidades convencionais, casas, 

apartamentos e sobrados, teve inicio em 1979, o Programa de Autoconstrução, 

o qual disponibilizava  lotes urbanizados e assistência técnica às famílias, em 

todas as etapas do processo. 

Sendo que no início da década de 80, os programas de Urbanização de 

Favelas e a produção de Lotes Urbanizados (PROMORAR e PROFILURB), 

foram intensificados. 

Com base nas novas diretrizes da política habitacional do município, foi 

dada prioridade a formação de um estoque significativo de terras em Curitiba e 

Região Metropolitana (aproximadamente 8 milhões de metros quadrados) 

adquiridas com recursos do BNH e recursos municipais, a serem utilizados 

para construção de unidades habitacionais. 

Em 1982, foram entregues os primeiros empreendimentos do Programa 

Habitacional da CIC, que envolveu 1,8 milhões de metros quadrados 

distribuídos em terrenos dentro da Cidade Industrial de Curitiba. 
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Figuras 2 e 3 - Moradias Cananéia (1985) e Conjunto Atenas 

 

Em 1984, foi elaborado o Plano Municipal de Habitação, visando 

detalhar as diretrizes da política habitacional estabelecidas no Plano de Ação 

do Governo Municipal. Foram implantados os programas: PROLOCAR - 

assentamento emergencial para famílias em áreas de risco; PROLOTES - 

destinado à produção de lotes urbanizados; e Urbanização de Favelas – que 

atuava na legalização e urbanização de favelas em áreas públicas. 

No final dos anos 80, face à crise do SFH, a extinção do BNH, e 

conseqüente interrupção de recursos federais, coube ao município a 

implantação de programas habitacionais alternativos para o atendimento da 

demanda crescente. Os loteamentos populares destinados aos programas de 

autoconstrução passaram a ser predominantes. 

Nesse contexto, o bairro Sítio Cercado teve seu crescimento 

impulsionado pela ação do programa habitacional do município. O projeto 

Bairro Novo ocupou de forma organizada o que era um dos últimos grandes 

vazios urbanos na região sul da cidade. Esse projeto tinha como objetivo 

atender aproximadamente 20.000 famílias, com a implantação de lotes 

urbanizados e unidades prontas, verticalizadas, buscando ainda a 

diversificação da tipologia e a heterogeneidade, essenciais à criação de um 

ambiente urbano não massificado, com base em um plano de ocupação 

específico.Hoje o Sítio Cercado tem a segunda maior população entre os 

bairros de Curitiba, com 115 mil moradores, a maioria atendidos em uma das 

25 mil unidades entregues pela COHAB-CT. 
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Figura 4 - “Bairro Novo” no Sítio Cercado 

 
A partir de 1993, na região do Tatuquara, localizada na porção sudoeste 

do município, houve um processo de ocupação intensiva desse compartimento 

da cidade. Inicialmente deu-se a implantação do empreendimento Moradias da 

Ordem, de propriedade da COHAB-CT, com 1.500 lotes urbanizados. Até 

então, apenas dois loteamentos privados implantados na década de 60 (Vila 

Pompéia e Jardim Dom Bosco), marcavam presença na área como focos da 

ocupação urbana, segmentada e incipiente, desestruturada fisicamente, e em 

relação  a oferta de equipamentos e serviços públicos. 

A ocupação dessa região se consolidou ao longo dos últimos 20 anos 

com a implantação de vários empreendimentos de habitação de interesse 

social, como o Moradias Santa Rita, Santa Cecília, Monteiro Lobato e 

Evangélicos e mais recentemente o Rio Bonito e outros loteamentos menores, 

perfazendo hoje um total de 15.000 lotes aproximadamente dando à região um 

dos maiores índices de crescimento demográfico do município. 
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Figura 5 – Tatuquara 

 

Em 1990 o município criou o Fundo Municipal de Habitação (FMH), 

transformado em 2007 no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

(FMHIS),com o objetivo de dar suporte financeiro aos programas habitacionais 

destinados à população de baixa renda. Desde então, o FMH constitui uma 

fonte alternativa de financiamento para a implantação de loteamentos 

populares, regularização fundiária e construção de moradias. Os recursos 

destinados ao Fundo provêm da transferência de imóveis do patrimônio 

municipal, de dotações orçamentárias e receitas decorrentes dos incentivos 

construtivos como a Outorga Onerosa (Solo Criado)1, para implantação de 

programas habitação de interesse social e de empreendimentos de construção 

civil. 

Outra forma de atuação criada foi a possibilidade de implantar 

loteamentos populares, executados diretamente pela COHAB-CT ou por meio 

de parceria com a iniciativa privada, tornando-se, na década de 90, a principal 

alternativa do município para a provisão de habitação popular. Por meio do 

Programa Lote Fácil, a COHAB-CT atendeu famílias com renda inferior a 3 

salários mínimos, oferecendo lotes minimamente urbanizados e com 

parâmetros especiais de parcelamento. Por outro lado o Programa de 

Parcerias concedia estes mesmos parâmetros de ocupação à iniciativa privada 

                                                           
1Incentivo construtivo pioneiro no país criado em 1991, permite a elevação do potencial construtivo (em 
área construída ou número de pavimentos) além do permitido pelo zoneamento, em diferentes regiões 
da cidade. Em troca, o adquirente recolhe ao FMH (atualmente FMHIS), em dinheiro ou transferência de 
imóveis urbanos, o valor da fração acrescida. 

Moradias Santa Rita 

Moradias Monteiro 
Lobato e Evangélicos 
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que, em contrapartida, transferia ao FMH um percentual (20%) dos lotes 

produzidos, contribuindo para o incremento da oferta de moradia, sem o 

investimento direto do município. 

Além de loteamentos populares, o município promoveu a recuperação, 

urbanização e regularização fundiária de áreas ocupadas irregularmente, por 

meio do Programa Lote Legal. As famílias que ocupam áreas de risco são 

realocadas para lotes disponíveis do FMH. 

Todos estes programas podem ser complementados com o Programa 

Casa Fácil, que oferece orientação técnica e serviços de apoio na construção 

das casas: elaboração de projetos, orçamentos, isenção de taxas e apoio na 

legalização. 

Outra iniciativa foi a implantação da primeira Vila Tecnológica do país, 

implantada em Curitiba em 1994, com recursos do Governo Federal, por meio 

do programa PROTECH, que criou um espaço de demonstração, avaliação e 

otimização de tecnologias e sistemas construtivos alternativos de habitação 

popular. Por meio deste projeto, 120 casas foram colocadas à disposição da 

COHAB-CT, auxiliando no atendimento da demanda. 

 

Figura 6 - Vila Tecnológica no Bairro Novo (Projeto Modelo) 
 

Outro programa, a Vila de Ofícios, implantado em 1995, permitiu a 

combinação de habitação e trabalho no mesmo local. Coordenado pela 

Fundação de Ação Social (FAS) e executado pela COHAB-CT, em sistema 

convencional, o programa reuniu em edificações geminadas e construídas em 
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2 pavimentos, pequenas oficinas de prestação de serviços (térreo) e residência 

(parte superior). 

 

Figura 7 e 8 - Vila de Ofícios: Bairro Novo e Vila das Torres 

A partir de 1999, mais uma alternativa adotada foi o Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR), realizado em parceria com a Caixa 

Econômica Federal (CEF) e com a participação da iniciativa privada, mas 

usando prioritariamente terrenos da COHAB-CT. Ele permitia a entrega de 

apartamentos e casas para famílias com renda de até 6 salários mínimos pelo 

sistema de arrendamento, o que resultava em um custo mensal 40% inferior ao 

de um financiamento convencional, após o prazo de 15 anos arrendando o 

proprietário tinha a opção de adquirir o imóvel. Esse modelo viabilizou a 

implantação nas áreas com previsão de ocupação de maior densidade na 

região do Bairro Novo e em remanescentes de antigos conjuntos habitacionais. 

Outra linha de financiamento utilizada pelo município foi o Habitar Brasil / 

BID, um programa do Governo Federal destinado a áreas de subabitação e 

financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que permitiu 

a partir de 2002 a urbanização da Vila Xapinhal, e a partir de 2005 o início da 

intervenção na Vila Terra Santa, no Tatuquara. 

Em 2004 outra grande intervenção com a linha de financiamento Habitar 

Brasil / BID foi o bolsão Audi/União, um projeto habitacional e ambiental com o 

reassentamento de famílias que viviam na margem do Rio Iguaçu na porção 

sudeste do município.  
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O Programa de Loteamento em Parceria com a Iniciativa Privada 

permitiu também a expansão mais ao sul da região do Tatuquara, no Campo 

de Santana, denominada Moradias Rio Bonito, dando sequencia a 

consolidação dessa região como uma grande área com oferta de habitação de 

interesse social. Esse foi o maior projeto desse programa, com o início da 

implantação de 6.200 lotes em 2003. 

A partir de 2003 Foi estruturado um novo arcabouço institucional, que 

incluía a criação do Ministério das Cidades, o Fundo Nacional de Habitação 

Interesse Social e o Plano Nacional de Habitação. Foi definida uma nova 

estratégia de politica habitacional e ênfase à gestão municipal dos recursos, ao 

atendimento da população de renda mais baixa em assentamentos irregulares 

e às novas formas de provisão habitacional.  

Em 2005  COHAB-CT e o IPPUC realizaram um levantamento sobre a 

situação das ocupações irregulares em Curitiba, o qual foi base para o 

diagnóstico do Plano Municipal de Habitação e também o Plano de 

regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente,  e para 

diretrizes  de intervenções em áreas de risco.Em 2008 foram aprovados os dois 

planos os quais foram apresentados e discutidos com a sociedade organizada. 

A COHAB iniciou em 2008intervenções  em 43 vilas, com prioridade  

para 13 mil famílias identificadas no plano de regularização fundiária em 

situação de risco. Grandes bolsões de pobreza foram atendidos com obras de 

urbanização e reassentamento de moradores. Bolsão Audi-União, Vila Terra 

Santa, Bolsão Formosa e Vila Parolin tiveram os cenários transformados pelas 

obras da COHAB-CT. 

Além de retirar as pessoas de condições precárias, a maior parte em 

beira de rios, os projetos levaram em conta a questão ambiental. Após a 

transferência das famílias para novas moradias, as margens degradadas pela 

ocupação indevida passaram por obras de recuperação ambiental, com plantio 

de grama e implantação de canchas esportivas e equipamentos de lazer. 

Em 2009 a PMC assinou a adesão do município ao Programa Minha 

Casa Minha Vida – MCMV, do Governo Federal, a qual é hoje, a principal linha 
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que financia a produção habitacional. Nesse contexto a  COHAB-CT atua na 

viabilização de áreas para novos empreendimentos em parceria com a 

iniciativa privada, o que possibilita parâmetros construtivos mais atrativos aos 

empreendedores em relação ao numero de pavimentos e densidade de 

ocupação,a titulo de incentivo, e conforme legislação específica para esse tipo 

de empreendimento. Fica ainda ao encargo da COHAB a organização da 

demanda, cadastrando as famílias interessadas na aquisição das unidades. 

Outro estimulo para a produção do MCMV ofertado pela PMC são os incentivos 

fiscais para os empreendimentos na faixa de interesse social atendida pela 

COHAB-CT.Desde a adesão ao Programa até o momento foram contabilizados 

mais de 11mil unidades habitacionais nas formas de casa, sobrados ou 

conjuntos habitacionais, sendo a maioria dessas unidades de apartamentos, 

representando quase 80% do total. Foram produzidas 11.138 unidades de 

2011 a 2019, sendo 8.778 apartamentos, 1.840 sobrados e 520 casas. No total 

ao longo de mais de 50 anos a COHAB produziu mais de 139.813 unidades, 

uma média anual de 589 novas unidades nas várias modalidades. 

Em termos de localização de novos núcleos de habitação social, 

especialmente em função do preço da terra e da escassez de áreas, os 

empreendimentos têm sido edificados nas franjas do município. Nos últimos 

anos os bairros da Cachoeira, no norte da cidade e Ganchinho e Tatuquara no 

sul tem concentrado maior número de unidades. No Ganchinho recentemente  

foram implantadas mais de 13 mil moradias. Só em 2013, foram inauguradas 

no local 2.796 moradias em 11 conjuntos residenciais, entre apartamentos, 

sobrados e casas, transformando a região. 
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Figura 9 - Programa habitacional no Ganchinho 

 
Por meio da atuação da COHAB-CT em Curitiba, observa-se que a 

região sul do município é a porção da cidade que concentra maior parte dos 

investimentos voltados à habitação de interesse social. Isso ocorreu em virtude, 

da disponibilidade de áreas a um custo viável em relação aos recursos 

existentes, no entanto com muito mais restrições ambientais à ocupação do 

que em outras regiões. 

 

 

1.2. Habitação de Interesse Social: Diretrizes atuais  

 

Conforme a Lei 14775/2015 do Plano Diretor de Curitiba, tem como 

diretrizes gerais da política de habitação de interesse social promover a 

regularização fundiária de interesse social nos assentamentos irregulares;  

estimular a produção de habitação de interesse social; criar e implantar 

programas de subsídios municipais com o objetivo de viabilizar o acesso à 

habitação de interesse social para população com renda familiar mensal de até 

3 (três) salários mínimos; e diversificar as formas de acesso à habitação de 

interesse social.  

Com relação às diretrizes específicas para regularização fundiária de 

interesse social, tem-se como prioridade priorizar a permanência da população 

280



 

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 
 

na área ocupada, assegurando o nível adequado de condições urbanísticas, 

sociais e ambientais, tais como salubridade, estabilidade, segurança, 

infraestrutura e acesso a serviços públicos, exceto quando não for possível 

assegurar a permanência pelo advento de situação de risco comprovado para 

as famílias, bem como por questões ambientais e urbanísticas irreversíveis; 

promovendo o reassentamento da população residente preferencialmente para 

o entorno imediato.   

Na revisão do Plano Diretor de 2015, destacamos a inclusão do Setor 

Especial de Habitação de Interesse Social - SEHIS como um instrumento de 

política urbana, além de um Setor do Zoneamento urbano da cidade.  

O instrumento de SEHIS compreende a demarcação de uma parcela de 

área urbana destinada a empreendimentos de interesse social, sujeita a regras 

específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Além de habitação 

deverão contemplar equipamentos que prestem serviços sociais e culturais, 

espaços públicos, serviço e comércio de caráter local. Os SEHIS subdividem-

se em: 

- SEHIS de Produção que corresponde as áreas de interesse social 

produzidas pelo Poder Público e com parâmetros de ocupação diferenciados; 

- SEHIS de Vazios que corresponde a demarcação de áreas sem 

utilização onde há o interesse de produzir Habitação de Interesse Social; 

- SEHIS de Regularização Fundiária, a ser demarcada em área ocupada 

por assentamentos irregulares passíveis de consolidação com o objetivo de 

implantação de regularização fundiária de interesse social.  

A demarcação dos perímetros do SEHIS e a definição dos critérios e 

parâmetros de uso e ocupação do solo deverão ser definidos em legislação 

específica. Para fins de regularização fundiária as áreas passíveis de 

intervenção poderão ser transformados em SEHIS à qualquer momento, via 

decreto municipal como é o caso do Decreto 688/2018 que cria o Setor 

Especial de Habitação de Interesse Social - Regularização Fundiária da 

Caximba, do qual fazem parte ocupações irregulares denominadas Vila 29 de 
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Outubro, Vila Dantas, Vila Espaço Verde e Vila Primeiro de Setembro, área do 

objeto deste documento, o projeto Bairro Novo do Caximba. 

Ainda conforme definido no Plano Diretor, a Lei de Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo para construção de edifícios populares e de interesse social 

poderão ser previstos parâmetros urbanísticos diferenciados a fim de incentivar 

a construção das referidas habitações nas áreas de influência dos eixos 

estruturantes e naqueles dotados de infraestrutura próxima ao transporte 

público coletivo, assim como nas demais áreas de interesse público, inclusive 

podendo conceder isenção na compra de potencial construtivo e demais 

benefícios, conforme os Decretos Municipais 250/2000 e 895/2018. Nos casos 

de regularização fundiária poderão ser estabelecidos parâmetros especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e de edificações, respeitadas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais.  

Dentre os Planos Setoriais citados anteriormente, destacamos o Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado em 2008 e em processo 

de revisão, o qual tem como objetivo estabelecer estratégias para cumprir as 

diretrizes da Política Municipal de Habitação, com metas e as ações a serem 

implementadas num prazo de 10 anos.  

 

 

1.3 Programas Habitacionais do Município 

 

A Política Habitacional do Município atua com o seguinte conjunto de 

programas habitacionais:   

 

a) Regularização Fundiária 

Visa a titulação dos moradores em especial de baixa renda, de forma a 

integrá-los à legalidade urbana. Incluindo desde a regularização da base 

fundiária, seguido da legislação ambiental como também a implantação da 

infraestrutura, o objetivo é tornar as áreas  implantadas a revelia de qualquer 

legislação, sustentáveis e dignas para o uso dos moradores locais como 
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também das comunidades no entorno. No processo de regularização são 

viabilizadas várias reuniões para a participação da população, a fim de 

reivindicar soluções e discutir seus anseios e  problemas para a melhor 

solução, promovendo a gestão participativa e a sustentabilidade do 

projeto.Com o projeto arquitetônico e urbanístico aprovado, a infraestrutura 

básica implantada, a realocação das famílias moradoras de área de risco 

definidas, obtêm-se o documento legal e assim, a redistribuição da população 

inserindo a família  na cidade formal, onde as ocupação estão mescladas no 

planejamento urbano, evitando núcleos isolados. 

 

b) Urbanização de Lotes 

O Programa Urbanização de Lotes prevê a complementação de 

infraestrutura básica existente ou a implantação total como, drenagem de 

águas pluviais, redes de esgoto, abastecimento de água, energia elétrica, 

iluminação pública e revestimento das vias de circulação. Nestes casos muitas 

áreas já possuem equipamentos públicos, porém , quando necessário, propõe-

se a construção de novas unidades como creches, escolas, unidades de 

saúde, áreas de lazer e ainda a recuperação ambiental das Áreas de 

Preservação Permanente  (APP), para melhor atendimento da comunidade. 

 

c) Reassentamento de Famílias 

O Programa Reassentamento de Famílias faz parte dos projetos de 

urbanização e regularização fundiária, sendo uma solução adotada quando se 

trata da retirada de famílias que se encontram em situação de risco como  por 

exemplo, casas em beira de rios ou encostas, insalubridade ou ainda 

necessidade de adequação aos parâmetros urbanísticos vigentes. Esse 

programa é combinado com ações de intervenção física, em especial em áreas 

de origem de projetos de regularização fundiária e produção de unidades e 

para que a regularização aconteça, algumas famílias tem que ser retiradas do 

local. 
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O auxílio moradia criado através de Decreto Municipal 1221/2011, é um 

instrumento utilizado quando há necessidade de relocação emergencial de 

famílias envolvidas em projetos, questões de risco e ainda obras do Município.  

 

d) Produção de Novas Unidades Habitacionais- Fila da COHAB 

 Trata-se da produção de novas moradias de diferentes tipos como 

apartamentos, casa unifamiliares, destinadas aos moradores em situação de 

risco ou interessados que fazem parte da fila da COHAB. Linhas e programas 

de financiamento do governo federal como o Programa Minha Casa Minha Vida 

e também recurso municipal do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social - FMHIS, oriundo da venda de potencial construtivo (Solo Criado) no 

Município de Curitiba, são utilizados para a execução de projetos 

desenvolvidos pela Cohab-CT.  

A parceria com a iniciativa privada também têm atendido parte da 

demanda por moradia. Consiste na concessão de incentivos urbanísticos e 

benefícios fiscais, por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba, para viabilizar 

empreendimentos de interesse social produzidos pela iniciativa privada que 

atendam as famílias cadastradas pela Cohab-CT.   

 

e) Fundo Municipal De Habitação De Interesse Social – FMHIS 

Criado em 1990 através de Lei Municipal e anteriormente chamado de 

Fundo Municipal de Habitação (FMH), o objetivo principal da criação é dar 

suporte financeiro aos programas habitacionais destinados a população de 

baixa renda, capitalizando-o com incentivos construtivos onerosos a disposição 

da iniciativa privada. Está vinculado à Secretaria Municipal de Obras – SMOP e 

a gestão dos recursos é orientada pelo seu Conselho Gestor. Quanto a gestão 

operacional, a COHAB é responsável, através de contrato com o Município e 

Curitiba. 
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f) Alvará Classe D 

Consiste na elaboração gratuita de projetos de arquitetura de casa 

térrea, com até 70,00m2.O projeto da casa é feito pela equipe técnica da 

COHAB, de acordo com as aspirações e as necessidades de cada família. 

 

 

2. BOLSÃO CAXIMBA E O PROJETO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 

 

2.1. Contextualização do entorno do Projeto 

 

A região sul de Curitiba aparece no contexto do Plano Diretor como uma 

região de média-baixa densidade habitacional, e com características 

ambientais importantes. Atualmente afastada da estrutura urbana consolidada, 

a região tem grande potencial de ocupação com a previsão da extensão do 

transporte público de massa e a implantação de uma via de caráter 

Metropolitano, aliada a localização estratégica próxima aos municípios de 

Araucária e São José dos Pinhais, configuradas como pólos industriais, e 

Fazenda Rio Grande. A região ainda compreende o encontro de dois grandes 

rios, configurados no Parque Linear do Barigui e Parque do Iguaçu – que 

poderá ser consolidado como um parque metropolitano ao longo do Rio Iguaçu, 

com projeto a ser estendido até sua foz, em Foz do Iguaçu. 
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 Figura 10 – Localização Estratégica do Projeto em relação a RMC (Fonte: IPPUC/2015) 

 

Historicamente, a região sul do município de Curitiba vem sendo 

considerada como a principal área de expansão de sua malha urbana. A 

demanda por ocupação é colocada ao mesmo tempo em que parte desta área 

configura-se como um dos últimos grandes remanescentes verdes da cidade, 

que compreendem majoritariamente o Setor Especial de Ocupação Integrada, 

a Zona Residencial de Ocupação Controlada e a Área de Proteção Ambiental 

do Iguaçu, que tem por objetivo garantir a preservação, conservação, melhoria 

e recuperação da qualidade ambiental da bacia do Rio Iguaçu. 
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Figura 11- Tendências de Crescimento Região Metropolitana de Curitiba 

(Fonte: COMEC, 2006) 

 

O Contorno Sul, juntamente com a BR-116, a ferrovia e os rios que 

definem as divisas municipais representam barreiras a serem transpostas para 

possibilitar maior integração da região. Faltam vias estruturantes que façam a 

conexão mais direta da malha urbana existente, sendo poucas as vias que 

fazem a transposição intermunicipal. Muito provavelmente a dificuldade na 

transposição destes marcos contribuiu para uma ocupação mais lenta do 

território.  

Melhorias viárias para a região foram previstas na Revisão do Plano 

Diretor de Curitiba 2015, como intervenções estruturantes e aumento de 

capacidade em importantes eixos viários da região, como a Estrada Delegado 

Bruno de Almeida, a complementação do Eixo Viário de Integração, Rua 

Presidente João Goulart, Rua Marcos Bertoldi e Rua Antônio Zanon.  

Além dos eixos viários já existentes, já estão cadastradas previsões de 

passagem de rua que possuem com a função de aumentar a permeabilidade 
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viária entre as vias estruturantes a oeste da BR-116, ligando os loteamentos ali 

já estabelecidos e a nova ocupação pretendida com a Estrada Delegado Bruno 

de Almeida e a própria rodovia. O prolongamento da canaleta exclusiva do 

transporte coletivo da Linha Verde ao município vizinho de Fazenda Rio 

Grande, com implantação de estações intermediárias dentro do município de 

Curitiba, integradas a linhas alimentadoras que atendem os bairros da região, 

reforçam as conexões leste-oeste dentro do município. Outro reforço para a 

malha viária da região é a previsão de implantação de um Eixo Metropolitano, a 

ser executado pelo Estado, ainda sem previsão de início para as obras.  

 

 
Figura 12- Estruturação Urbana Região Sul (Fonte: IPPUC, 2015) 

 

Ultimamente, a região sul vem atraindo com maior intensidade os 

olhares dos agentes promotores da ocupação do território. As áreas na região 

do Tatuquara, tem se constituído em uma das principais alternativas para o 

enfrentamento da questão habitacional por parte da COHAB. A pressão para 
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ser ocupada existe tanto por parte pelo poder público quanto da iniciativa 

privada. A demanda por habitações de diferentes classes sociais vem 

crescendo, assim como diminui a disponibilidade de áreas desocupadas na 

cidade.  

Esta pressão para ocupação ocorre por ainda haver áreas vazias ao sul 

do Loteamento Rio Bonito e também pela proximidade com o Município de 

Araucária. Um desses vazios é a atual Zona Industrial da região, que havia sido 

planejada para oferecer suporte ao emprego e a preservação ambiental, e não 

se consolidou, sendo adequada na nova legislação de Zoneamento devido a 

pressão para ocupação habitacional e às invasões sofridas ao longo dos 

últimos anos. 

Por meio da atuação da COHAB-CT em Curitiba, observa-se que a 

região sul do município é a porção da cidade que concentra maior parte dos 

investimentos voltados à habitação de interesse social do município e, 

consequentemente, investimentos públicos.  
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Figura 13 - Localização de empreendimentos habitacionais ao sul do município 
(Fonte: COHAB/2019) 

 

Com a previsão do crescimento dessa região, o município tem investido 

em equipamentos públicos, com a criação da regional do Tatuquara e a 

inauguração da Rua da Cidadania do Tatuquara, parte de um complexo com 

diferentes equipamentos urbanos concentrados na mesma área: um terminal 

de ônibus, um Centro Municipal de Urgências Médicas e um Clube da Gente, 

equipamento de esporte e lazer com o atrativo de uma piscina pública coberta 

para a prática de atividades físicas. A intenção é que estes equipamentos 

tragam uma maior dinâmica para a área, evitando deslocamentos para acessar 

diversos tipos de serviços ou atividades mais especializadas.  
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Figura 14- Região Sul de Curitiba ee a conexão com o Projeto Bairro Novo do Caximba 
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2.2. Planejamento urbano municipal e o Projeto da Caximba 

 

Conforme a revisão do Plano Diretor de 2015, a política de estruturação 

urbana tem como objetivo geral orientar, ordenar e disciplinar o 

desenvolvimento da cidade através dos instrumentos de regulação que definem 

a distribuição espacial das atividades, o adensamento e a configuração da 

paisagem urbana no que se refere à edificação e ao parcelamento do solo, 

buscando o equilíbrio entre os aspectos natural e construído. Alguns 

instrumentos que permitem a promover a organização espacial do local e 

recuperar a valorização imobiliária com a melhoria da região são a Outorga 

Onerosa do Direito de Construir, o Redesenvolvimento Urbano, a Operação 

Urbana Consorciada e o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios.  

Na Região onde está inserido o Bolsão do Caximba a utilização dos 

instrumentos acima citados, podem ser utilizados como uma das formas de 

ordenamento e ocupação do território, principalmente na área hoje definida 

como Zona Industrial (ZI), ao norte do projeto, onde encontra-se a Vila Juliana 

e Cruz.  

A área ocupada pelo Bolsão do Caximba, que engloba todas as 

ocupações irregulares e loteamentos clandestinos no entorno da área do 

projeto, está, conforme o zoneamento municipal, em grande parte sobre o 

Setor de Transição da APA do Iguaçu e em parte sobre a atual ZI, que foi 

alterada para Zona Residencial de Ocupação Controlada no PD.  

A Zona Industrial, conforme o zoneamento atual, a Lei de Zoneamento 

de 2000, é uma zona predominantemente industrial, sendo tolerado o uso 

habitacional de baixa densidade. Porém, durante a Revisão do Plano Diretor de 

2015, considerando que esse uso industrial não havia se consolidado até então 

e considerando que havia uma grande pressão para ocupação habitacional, 

principalmente por se tratar de uma área contígua ao Setor Especial de 

Ocupação Integrada com grande adensamento habitacional, essa área foi 

transformada em uma Área de Ocupação Controlada. Na proposta de Lei de 
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Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo esta área foi definida como Zona 

Residencial de Ocupação Controlada - ZROC do Caximba.  

A Zona Residencial de Ocupação Controlada, conforme definição do 

Plano Diretor de 2015, consiste em compartimentos com grande presença de 

maciços florestais ou com características ambientais relevantes, onde se deve 

intensificar a ocupação das áreas livres de cobertura florestal, com o objetivo 

de buscar o equilíbrio entre a ocupação e a preservação ambiental, devendo, 

para a urbanização, cumprir o previsto no Plano de Desenvolvimento Regional 

a ser desenvolvido para a área. 

 

   

Figuras 15 e 16 - Zoneamento Atual e Zoneamento proposto da área do Projeto 
(Fonte: IPPUC, 2019) 

A área ocupada pelo Projeto Bairro Novo do Caximba, objeto deste 

documento, está sobre inserida no Setor de Transição - Vila 29 de Outubro da 

APA do Iguaçu. O Setor de Transição - Vila 29 de Outubro compreenderá as 

áreas ocupadas irregularmente e áreas adjacentes necessárias para a 

relocação de habitações situadas em áreas de risco, nas quais os parâmetros 

especiais de uso e ocupação do solo serão definidos pela Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente - SMMA e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba - IPPUC, no Plano de Ocupação para regularização fundiária da área, 

conforme Decreto 430/2018. 

LEI DE ZONEAMENTO ATUAL LEI DE ZONEAMENTO PROPOSTA 
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Neste contexto do zoneamento proposto para a área, o Bolsão do 

Caximba busca o ordenamento territorial, a melhoria da qualidade de vida da 

população ali residente e a recuperação ambiental, focado resiliência urbana e 

ambiental e na adaptação climática. 

 A proposta para o Bolsão do Caximba visa a adequação dos 

parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo para o atendimento de 

aproximadamente mais 4.500 famílias por meio de um projeto urbano 

integrado. Além dos aspectos urbanísticos a proposta considera as demandas 

sociais, econômicas e ambientais, calculando os ônus e benefícios para as 

partes envolvidas, especialmente os proprietários e o poder público municipal, 

destinando parte da área para usos privados não habitacionais, buscando 

dinamizar a economia local e prover atendimento comercial, comunitário e de 

serviços para a população. 

A proposta contempla as seguintes diretrizes: melhoria da qualidade 

espaço público; destinação e construção de equipamentos comunitários e 

infraestrutura compatíveis com a densidade da ocupação; previsão de cota 

mínima para habitação de interesse social; adoção de estratégias de 

sustentabilidade de social, econômica e ambiental; promoção de usos mistos; 

promoção da biodiversidade e preservação ambiental, por meio de implantação 

de unidades de conservação e implantação de parques. O Plano de Ocupação 

para esta área encontra-se em fase final de elaboração e será um projeto a ser 

implantado pela iniciativa privada, que em troca dos parâmetros construtivos 

fará a implantação das unidades e da infraestrutura definida pelo município. 

O Projeto Bairro Novo do Caximba, objeto deste documento, parte do 

Bolsão do Caximba, conforme já apresentado à AFD na Carta Consulta, propõe 

diferentes tipologias habitacionais, com usos comerciais e residenciais 

integrados, direcionados à população residente, atendendo, majoritariamente, a 

faixa de menor renda que corresponde de 1,5 a 2 salários mínimos, em 

conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, em especial às diretrizes 

ambientais e habitacionais, focados na adaptação às mudanças climáticas. 
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Figura 17 – Cenário proposto para as cabeças de quadra, com comércio 

no térreo e habitação no segundo pavimento (Fonte: IPPUC) 

 

 
Figura 18 – Proposta Bairro Novo do Caximba (Fonte: IPPUC) 

 

O projeto contempla inicialmente a relocação das 1.147 famílias (cerca 

de 4.500 pessoas) já identificadas, para unidades habitacionais em áreas 

dotadas de infraestrutura, possibilitando a reorganização dos lotes e a 

implementação das ações propostas. 
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Figura 19 –Diretrizes de Reordenamento Territorial (Fonte: IPPUC) 

 

O projeto promove a inclusão socioambiental da população que vive em 

situação irregular e em condições insalubres, ofertando moradia adequada e 

digna, urbanizando as passiveis de regularização, implantando serviços 

públicos, ofertando de equipamentos lazer, juntamente com o controle das 

inundações locais, a estruturação de um corredor ecológico, a recuperação do 

passivo ambiental e dos ecossistemas envolvidos, conservando a paisagem e 

contribuindo para as ações de mitigação dos alagamentos na região e ao longo 

do Rio Barigui. 
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Figura 20 - Solução Proposta com foco na Sustentabilidade 
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